
Flauenskjold Vandværk 

Generalforsamling afholdt på Jyske Ås Kulturhus og Vandrehjem den 10. dec. 2015 

Torben Larsen valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Bestyrelsens beretning ved formand Jens Jørgen Lex. 

Vandværksåret 2014/2015 har været et spændende og lærerigt år indledte formanden. Efter den 

mangeårige formand Charles Nielsen selvvalgte stop som formand ved sidste generalforsamling, blev alle 

bolde kastet op i luften og opgaverne fordelt med nye øjne. 

Vandværket har leveret 108.107 m3 vand til forbrugerne og oppumpet 109.952 m3, hvilket er en lille 

stigning på ca. 2 %. Til gengæld et historisk lavt spild på blot 1,6 %. Vandværket har mistet en forbruger 

efter at ejendommen på Ålborgvej 591 nedbrændte. Der er nu 599 forbrugere. 

Driften af vandværket har kørt stabilt dog med en mindre forurening af coliforme bakterier (jordbakterier). 

Der er dog langt til kogepåbud. Fejlen menes fundet og udbedret. 

3 fra bestyrelsen har været på det lovbefalede hygiejne-, vandværksteknik- og ledelsessystemskursus, 

hvorefter Flauenskjold Vandværk opfylder miljøministeriets krav til sikre høj standard på vandværker. 

Der er i årets løb udarbejdet en tilstandsrapport over vandværket af Vand og Teknik. Med rapporten fulgte 

også forslag til drift, vedligeholdelse og investeringsplan. Sammen med tidligere nævnte kursus og 

tilstandsrapport har bestyrelsen gode redskaber til at klare fremtidens drift. 

Der er i årets løb gennemført køb af tillægsjord og digitalisering af ledningsnettet. Jorden overtages pr. 1. 

januar 2016. Digitaliseringen er under udarbejdelse. Der er i den forbindelse indgået et samarbejde med 

Flauenskjold Varmeværk om arbejdet og dermed en fælles registrering af hver deres ledningsnet. Det har 

gjort, at der har kunnet spares landmåleromkostninger og kun et årligt abonnement. 

Det fælles samarbejde omfatter også Peter Gilbak Jensen, der er ansat som varmemester og 

vandværkspasser. 

Dorf gamle vandværk rives ned, da det ikke længere er i brug og bygningerne kræver vedligeholdelse. 

Der var tak fra formanden til bestyrelseskollegaer og Charles Nielsen for godt samarbejde. 

Beretningen godkendtes af generalforsamlingen. 

Regnskab ved kasserer Kjeld H. Jørgensen. 

Regnskabet viste en omsætning på kr. 513.526,96 excl. vandafgift og moms. Omkostninger på kr. 

624.528,07, andre indtægter kr. 36.594,86 et samlet underskud på kr. 74.406,25. Egenkapitalen udgør 

herefter kr. 2.535.285,88. Regnskabet godkendtes af generalforsamlingen. 

Budget 2014/2015 blev fremlagt. Det viste et forventet underskud på kr. 183.200 primært anvendt til 

renovering af ledningsnet i forbindelse med kloakering i Flauenskjold øst samt forarbejde i forbindelse med 

forventede renovering af vandværket generelt. 

Taksterne forblev uændrede med kr. 3,25 pr. m3 incl. moms excl. vandafgift. Fast afgift og tilslutningsbidrag 

ændres heller ikke. 

Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

Jens Jørgen Lex og Jørgen Mikkelsen blev genvalgt til bestyrelsen. Ligeledes genvalgt blev Kim Nielsen og 

Jens Jensen som bestyrelsessuppleanter. 



Valg af Revisor og revisorsuppleant. 

Nordland Revision, Østervraa er valgt som registreret revisor. Til kritisk revisor blandt forbrugerne valgtes 

Jens Abildgaard med Kirsten Christensen som suppleant. 

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen 

Eventuelt 

Der blev fremsat forslag om installering af elektroniske vandure hos alle forbrugere. Projektet har været 

drøftet i bestyrelsen, men dels er effekten af en forholdsvis dyr investering begrænset og dels er renovering 

af vandværket mere aktuel i øjeblikket. Bestyrelsen har dog elektroniske vandure på ønskelisten. 

25 forbrugere deltog i generalforsamlingen som ikke voldte dirigenten Torben Larsen de store problemer. 
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