Flauenskjold Vandværk
Bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015 kl. 11.00 til kl. 14.00 på Mosensvej 13, Flauenskjold
Fremmødte var formand Jens Jørgen Lex, næstformand og vandværkspasser Peter Gilbak Jensen, sekretær
Niels Pedersen, kasserer Kjeld H. Jørgensen samt medlem og vandværkspasser Jørgen Mikkelsen.
Økonomi.
Regnskabet for de første 5 måneder blev fremlagt. Dette og restancelisten blev gennemgået.
Engagementsoversigt for henholdsvis Dronninglund Sparekasse og Nordjyske Bank blev fremlagt.
Bestyrelsen beslutter at opsige beholdningen af garantbeviser hos Dronninglund Sparekasse med
henvisning til, at foreningen ikke vil løbe en unødig risiko ved at besidde ansvarlig kapital i et pengeinstitut.
På grund af Vandværkets beholdning af likvid kapital, beslutter bestyrelsen af oprette en konto i endnu et
pengeinstitut. Vilkårene undersøges hos et par pengeinstitutter.
Bilagsgangen i vandværkets bestyrelse drøftedes. Alle regninger vedrørende vandværkets drift sendes til
Peter eller Jørgen for attestation inden regningen leveres til kassereren for betaling. Administrative bilag
attesteres af formand og kasserer og betales af sidstnævnte.
Vandværkets forsikringsforhold blev gennemgået og drøftet. Forsikringerne fandtes at være dækkende for
de faktiske forhold.
Vederlag for bestyrelses- og vandværksarbejde blev fastlagt for 2014/2015.
Takstblad for Vandværkets takster for 2014/2015 er godkendt af kommunen.
Forsyningsselskaber i Brønderslev Kommune (herunder også Flauenskjold Vandværk) er fortsat fritaget for
grundskyld.
Drift.
Vandværksdriften er stabil, der pumpes ca. 300 m3 vand ud på ledningsnettet om dagen. Der har været
brud på Voergårdsvej (reelt 2 brud), som gav lidt ekstraordinært arbejde.
Dorf Vandværks gamle pumpehus er i så dårlig stand, at det besluttes at afmonterer inventaret og rive
huset ned. Pumpehuset har i forvejen ingen funktion. 2 gamle boringer skal ved samme lejlighed
nedlægges/fyldes. Der monteres i stedet en målerbrønd på stedet.
Det besluttes at tegne serviceabonnement hos Grundfoss på Vandværkets pumper. Der er ikke lavet service
på pumperne i længere tid.
Indførelsen af ledelsessystem.
Tre personer af vandværkets bestyrelse har været på kursus og er nu certificeret til drift af vandværk. På
samme kursus blev der udarbejdet et ledelsessystem, således at det forhold nu også er i orden. Begge
forhold er lovkrav. Det besluttes at anmode kursusinstruktøren om at komme og give uddybende
information om bl.a. ’egenkontrol’ og ’pejling af vandspejl i råvandsbrønde’. Vandkvaliteten kan følges på
’Mitdrikkevand’ herunder ændringer i forhold til tidligere analyser. Bestyrelsen beslutter at tegne
abonnement på adgang til MitdrikkeVand.
Rapport fra Vandteknik.
Sammenholdt med det tidligere omtalte kursus og gennemgang af vandværksdrift, var bestyrelsen ikke
særlig benovet over rapportens indhold. En konklusion på kurset var bl.a., at vi i Flauenskjold Vandværk har

et godt vandværk med noget godt vand. Der arbejdes videre med afdækning af renoveringsbehovet på
vandværket.
Kloakering af området omkring Ingeborg Skeelsvej i 2016.
Flauenskjold Vandværk er telefonisk orienteret om, at der i 2016 vil blive lagt nyt to-strenget kloaksystem
omkring Ingeborg Skeelsvej i 2016. Bestyrelsen beslutter, hvor der i dag er jernrør, skal disse, hvor det er
muligt, konsekvent udskiftes med nye PVC-rør.
Digitalisering af Vandværkets kortmateriale.
Bestyrelsen er indstillet på, at vandværkets kortmateriale skal lægges digitalt, således at graveaktører på
internettet selv kan se, hvor vandværkets ledningsnet ligger. Vandværket har tilbud på opgaven, men vil
have yderligere et tilbud. Projektet sættes i luften snarest muligt.
Reception for den afgåede formand Charles Nielsen.
Reception afholdes fredag den 19. juni 2015 kl. 13 til 16. på Jyske Ås kulturhus og vandrehjem.
Eventuelt.
Vandrådets repræsentantskabsmøde afholdes den 14. april 2015 kl. 18.00 på Brønderslev Forsyning. Hele
bestyrelsen deltager.

