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Alle mødt. Jørgen Krogh Andersen fra DVN deltog i det første punkt på dagsordenen. 

 Dvn  
Jørgen Krogh Andersen fra Dvn kommer og fortæller om indvindings strategi i forhold til 

råvandsanalyser. 

JKA konstaterede, at vandkvaliteten generelt er god, men at der er for stor pumpekapacitet 

på råvandspumperne, hvilket er for omkostningstungt. En kontinuerlig vandbehandling er 

bedre end kort men kraftig vandbehandling. 

Boring 7 er på det nærmeste virkningsløs og bør eventuelt renoveres sammen med boring 2 

og 4. Boring 1, 8 og 9 fungerer optimalt. Generelt bør undersøges og vurderes behovet for 

antal boringer og i hvilken turnus pumperne/boringerne skal arbejde. 

Vandværkets bestyrelse ønsker principielt at bevare 2 forsyningslinier på vandværket indtil 

en nødforsyningslinie fra andet vandværk er etableret. 

 

 Økonomi 
Orientering 

Alborgvej 591, hvor huset er nedbrændt og brandtomten fjernet, ønsker naboen som køber af 

grunden ikke at beholde tilslutningen til Flauenskjold Vandværk. Tilslutningen sløjfes. 

Dorfvej 110, meddeler i forbindelse med den årlige vandaflæsning, at der er lukket for vandet af 

ejeren selv og ejendommen afventer konkursbehandling. 

Aflæsningsbreve er sendt ud, 337 pr. mail og 263 pr. brev eller anden vis. 

Status Garantbeviser Dronninglund Sparekasse 

Flauenskjold Vandværks garantbeviser i Dronninglund Sparekasse er afhændet og placeret på 

anden konto i sparekassen. 

Revision af årsrapport 2014. 

Regnskab 2014 er revideret af Nordland revision i Østervrå. Det er sket med baggrund i et krav fra 

vandværkets forsikringsselskab. På oplæg fra Revisionsfirmaet drøftedes regnskabsformen. Der 

lægges op til over for revisionsselskabet, at Flauenskjold Vandværks regnskab, som det også 

anbefales af DVN, foreningen af Danske Vandværker, laves som tidligere suppleret med oplysninger 

om anvendt regnskabspraksis. 

Med baggrund i ovenstående lægger bestyrelsen op til på den kommende generalforsamling, at 

Flauenskjold Vandværks regnskab fremtidig revideres af Nordland Revision. 

 

 Drift 

Orientering 

Vandværkets drift kører i øjeblikket problemfrit, men for dyrt for så vidt angår strømforbrug. 

Det gamle Dorf Vandværk.  Vandledning er ført uden om bygningen. Bygningen afventer kun 

kommunens godkendelse inden den fjernes fysisk.  

Analyser  
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Koliforme bakterier, forholdet er ikke alarmerende men er under observation. 

Sanering af rentvandstanke blev i den forbindelse drøftet. En længere drøftelse af sanering eller 

renovering af hele rentvandsområdet forgik og endte ud i, at der indkaldes til et nyt møde kun 

omhandlende dette emne. Forinden kontakter formanden brøndborer Jørgen Sørensen 

Frederikshavn for yderligere oplysninger og tilbud. Bestyrelsen føler sig dog godt rustet til at træffe 

de nødvendige beslutninger. 

Status jordkøb. 

Sagen ligger i øjeblikket hos Geodan efter at have fået de nødvendige underskrifter. Sagen afsluttes 

forhåbentlig snarest. 

Beredskabsplan: 

Beredskabsplanen er færdig og tilgængelig. 

Fældning af træer: 

Overflødige træer på Vandværksgrunden fjernes. Niels Pedersen bemyndiges til opgaven evt i 

samarbejde med Charles Nielsen. 

 Vedligehold råvandsstationer 

Der skal laves afskærmning til råvandsstationerne i form af en grus- og flisebarriere. Der hyres 

maskinkraft til opgaven, men i første omgang kun det mest nødvendige. Det færdige arbejde 

udføres først når renovering af råvandsboringer/-pumper er udført 

 

 Evt. 

El-aftale til fastpris er udløbet.  Bestyrelsen har valgt køb af el til spot-pris for den kommende 

periode. 

Peter Gilbak Jensen, Vandværkets næstformand og vandværkspasser er ansat af Flauenskjold 

Varmeværk som varmemester på deltid. Peter bestrider derfor begge opgaver i en god kombination.  

Et samarbejder som Flauenskjold Vandværk ser positivt på og ser frem til med glæde. 

 

Mødet sluttede kl. 16.00 

 

 


