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 Økonomi 
Regnskab 2016/17 

Vandstatistik over oppumpet contra afregnet vand blev gennemgået. Statistikken viste et spild 

på 1.244 m3 vand eller 1.16 % vandspild. Spildprocenten har ligget meget stabilt omkring 1 % de 

sidste 3 år. Mængden af solgt vand (105.562 m3) er til gengæld faldet med 3,86 % i forhold til 

forrige år, hvilket også afspejler sig i regnskabet. 

Vandværkets interne regnskab blev gennemgået og sammenholdt med Årsrapporten lavet af 

Nordland Revision. Årsrapporten blev godkendt og underskrevet. Et overforbrug på kr. 133.406 

trækkes af tidligere års overdækning. Overforbruget er opstået på grund af Brønderslev 

Forsynings kloakering af Flauenskjold Øst. I den forbindelse er der lagt nye hoved- og 

stikledninger, hvor det skønnedes nødvendigt. Overforbruget var som forventet og budgetteret. 

Budget 2017/18 

Oplæg til budget 2017/2018 blev fremlagt. Efter et par driftsmæssige korrektioner og tilretning 

af afskrivninger, blev budgettet godkendt med et overforbrug på kr. 275.912. Overforbruget 

skyldes primært ekstraordinær nedskrivning af ’det gamle vandværk’, som fjernes fra grunden 

efter ’det nye vandværk’ er taget i brug. 

Takst blad 2017/18 

Takstbladet blev tilrettet efter ibrugtagning af det nye vandværk og dermed øgede 

omkostninger. Bestyrelsen beslutter af forhøje det fast bidrag med kr. 300. Gebyr for rykkere og 

glemt aflæsning af vandmålere reguleres også, hvorimod diverse tilslutningsafgifter bibeholdes 

på samme pris. Alle priserne fremgår af takstbladet, som ses på bl.a. vandværkets hjemmeside. 

 

 Drift 
Orientering  

Vandværket kører uden driftsmæssige problemer.  

Der har været et større brud på Aalborgvej (i midtbyen). Fejlen var svær at lokaliserer og 

krævede noget natarbejde af driftsfolkene Peter og Jørgen. Det lykkedes dog og fejlen er rettet. 

Der er ved at blive koblet en ny forbruger på vandværket på Føltvedvej. 

Analyser 

De sidste analyser viser et større indhold af nitrit end tilladt dog ikke alarmerende. Problemet er 

under opsyn af vandværket og Brønderslev Kommune.  

 

 Byggeri  
Opførelsen af det nye vandværk skrider hurtigt frem. Der har været lidt problemer med 

udførelsen af malerarbejdet, men problemet er løst. Desuden har vandværket ikke været 

tilfreds med rentvandstankene leveret af Peerstrup. Disse arbejder på udbedring af 

klagepunkterne. Der holdes løbende byggemøder for at koordinere arbejdet. Montering af 

indvendige vandværksinstallationer ventes færdig i uge 45. 

Det var oprindelig tanken at genbenytte 2 vandmålere fra det gamle vandværk, den tanke er nu 

droppet og nye er bestilt med god rabat fra leverandøren. 

Indvielsen af det nye vandværk forventes afholdt ’en gang i foråret’. 
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 Generalforsamling 
Flauenskjold Vandværks generalforsamling afholdes torsdag den 14. december 2017 kl. 19.30 på 

Jyske Ås. 

Dagsorden jf. vedtægterne. På valg er Jens Jørgen Lex og Jørgen Mikkelsen. 

 

 Evt. 
Intet under eventuelt 

 

 

 


