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 Økonomi 
Regnskab 

Til brug for udarbejdelse af det endelige regnskab for 2014/2015 drøftede og fastlagde bestyrelsen 

en afskrivningsprofil for Flauenskjold Vandværk. Den følger som udgangspunkt DV’s (Danske 

Vandværker) forslag til afskrivningssatser. Dog blev det eksisterende ledningsnets afskrivningshorisont 

fastsat til 20 år. 

Regnskabet blev herefter gennemgået og drøftet. Regnskabet viste en omsætning på kr. 

513.526,96, driftsudgifter incl. afskrivninger og administration på kr. 624.528,07, ekstraordinære 

indtægter og renter på kr. 36.594,86 i alt et negativt driftsresultat på kr. 74.406,25. Resultatet var ikke 

så negativt som forventet.  

Budget 

Det fremlagte forslag til budget blev gennemgået. Efter et par justeringer blev budgettet for 

2015/2016 godkendt.  

Takstblad for det kommende år blev fremlagt med uændrede priser fra 2014/2015. Takstbladet 

fremsendes herefter til Brønderslev Kommune til godkendelse. 

En beregning over det forløbne års vandspild blev fremlagt. Der har været et historisk lavt 

vandspild på kun 1,64%, men også kun et enkelt større brud. 

Detaljeret liste over forbrugernes vandforbrug blev udleveret.  

Ottobanners vej 4 

Der har været et foreløbig uforklarligt stort vandforbrug på adressen. Det store forbrug er standset, 

men bestyrelsen efterlyser en forklaring på, hvad der var sket og siden gjort. Bestyrelsen er i dialog 

med ejeren.  

 

 Drift 
Orientering  

Vandværket kører driftsmæssigt godt. Afblæsningskammer 2 har et problem medens 

afblæsningskammer 1 er problemfrit. Brøndborer K. Sørensen, Frederikshavn er bestilt til 

gennemrensning af kammer 2 og renovering af 2 dårlige boringer. 

Analyser  

Der foretages egenkontrol hver uge.  

Status jordkøb 

Sagsbehandler hos Nordea ’hænger lidt’. Landmåleren er bedt meddele sælgeren dette. 

Status digitalisering af ledningsnet 

Der har foreløbig været 3 dages opmålings/registreringsarbejde med landmåleren. Der mangler 

yderligere en dag inden kortene tegnes. Der er registreret 550 målepunkter.  

 

 Generalforsamling 
Generalforsamlingen er fastsat til torsdag den 10. december 2015 kl. 19.30 på Jyske Å’s. Dagsordnen 

blev gennemgået og valgene blev aftalt.    
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 Evt. 
Bestyrelsen er orienteret om at der er opsat INFO-skærme, en i hallen og en hos købmanden. Der gives 

en orientering om brugen af skærmene den 17.11.2015 kl. 19.00. 

 Mødet slut kl. 15,00 

 

 


