
Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. juni 2016 i Flauenskjold Varmeværks 
mødelokale 

Alle mødt. 

Formålet med mødet var drøftelse af overslag på opførelse af nyt vandværkshus fremkommet fra 

brøndborer Jørgen Sørensen. De fremlagte forslag til bygning så umiddelbart acceptable ud med 

et driftsrum, et kombineret køkken og mødelokale, et badeværelse/toiletrum og gangareal. Ud fra 

de fremlagte overslag blev vi enige om nogle principper for byggeriet. Bygningen skal bestå af 

vedligeholdelsesfrie materialer så som sandwichelementer og eternit- eller tegltag. Hele bygge- og 

installationsprojektet styres af den valgte entreprenør.  

Vores el-aftale med Energinord udløber med udgangen af året. Det er kommet til bud på tegning 

af ny aftale. Vi analyserer vores hidtidige forbrug og træffer beslutning ud fra dette på næste 

møde. 

Som ønsket af kommunen er der lagt skærver omkring alle borehuse på vandværket. 

Dorf gamle vandværk. Der er søgt om nedrivningstilladelse hos kommunen. Der laves aftale med 

lokal vognmand om at fjerne bygningen og planere området. 

Efter mødet kørte vi til Slettestrand og beså Hjortdal Vandværks helt nybyggede vandværk. Vi fik 

en god orientering om projektforløbet til det færdige vandværk og beså efterfølgende 

vandværket. Et fint og velordnet hus opbygget efter de nyste principper.  

Hele projektet herunder finansieringen skal godkendes på en generalforsamling inden der sættes 

noget i gang. Indkøring af nyt vandværk skete sideløbende med ordinær produktion på gammelt 

vandværk med meget spildt vandproduktion til følge. Prøveperioden kunne måske have været 

afkortet med et UV-anlæg. De havde fast installeret affugter og flere gode løsninger, som kunne 

bruges i vores eventuelle nye byggeri. Der skal opsættes selvstændig el-måler for driftsafsnittet for 

beregning for godtgørelse af el-afgift. Trods tilbud fra lokalt pengeinstitut, var den billigste 

finansiering alligevel Kommune-kredit. Lån med variabel rente giver mulighed for ekstraordinære 

afdrag. Der skulle under alle omstændigheder foreligge kommunegaranti. Hjortdal Vandværks nye 

vandværk havde kostet kr. 3.324.000. 

Hjemkommet fra Hjortdal holdt vi et kort møde, hvor vi aftalte, at vi indhenter et mere detaljeret 

tilbud fra brøndborer Jørgen Sørensen på et helt nyt vandværk i en ny bygning med 

rentvandstank(ene) bygget op under den nye vandværksbygning. 


