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 Flauenskjold Vandværk bestyrelsesmøde 16-8-2017 kl. 1200 
 

 
 

 Økonomi 
Opgørelse over Flauenskjold Vandværks omkostninger i forbindelse med Brønderslev Forsynings 

kloakeringsprojekt i Flauenskjold øst i 2016 og 2017 blev fremlagt. Udskiftning af ledningsnet og 

hovedstophaner m.m. havde i alt koster Vandværket kr. 264.621 kr.  

10 måneders regnskab blev fremlagt. Det endelige årsregnskab forventes at blive på et 

underskud omkring kr. 100.000, som også er det budgetterede resultat. 

Restancelisten blev drøftet. En person er ’Ukendt på adressen’ og personen er også ’forsvundet’ 

for Brønderslev Forsyning. Der sendes lukkebrev og efterfølgende lukkes der for vandet. 

Der er indgået aftale med Eniig om fortsat levering af el i 2018 til SPOT-pris. 

 Drift 
Orientering  

Vandforsyningen (produktion og ledningsnet) driftes problemfrit. Strømforbruget forøget svagt, 

holdes under observation. Vandforbruget er også steget den sidste uge, holdes ligeledes under 

observation. 

Analyser tages efter planen og alt er, som det skal være. 

Tinglysning af ledningsnet hos berørte ejendomme drøftedes. Der indhentes tilbud hos    

landinspektør. 

 Opførsel nyt vandværk 
Status byggeri. Opførelsen af det nye vandværk skrider planmæssigt frem. Rentvandstanke er 

sat ned og lagt låg på. Efterfølgende er der lavet sokkel og støbt gulv til bygningen. 

Bygningselementer kommer mandag den 24. august. Teknikrum males indvendigt inden 

installationerne sættes ind. Rejsegilde er aftalt til fredag den 15. september 2017 kl. 13.30 

Eventuel udskiftning af el-kabelføring til samtlige 8 boringer blev drøftet. Omkostning incl. 

trækrør ca. kr. 33.000. Bestyrelsen valgte at spare omkostningen ud fra den betragtning, at den 

eksisterende kabelføring kan holde mange år endnu. 

 Indsats plan 
Jens Jørgen Lex, Nils Pedersen og Peter Gilbak havde været til møde i Brønderslev  kommune 

sammen med de øvrige vandværker omkring indholdet af ’Indsatsplan for vandværker’.  

Planens hovedformål er at beskytte den fremtidige vandforsyning mod alle tænkelige og 

utænkelige faremomenter. Kommunen fik ikke meget opbakning til planen fra de fremmødte 

vandværker og både de faktuelle data samt planens indhold blev afvist. Der var faktisk også stor 

uenighed blandt embedsmændene og politikkerne om hvem der var/er ansvarlig for planen. Der 

er også mistanke om, at planen er sendt i hørring uden at orienterer vandværkerne. 

Vandværkerne afventer udviklingen og holder denne i meget kort snor. 

 Evt. 
Næste vandrådsmøde er aftalt til 15. november 2017, men indkaldelsen er endnu ikke sendt ud. 

Bestyrelsen drøftede muligheden for investering i solceller og derigennem producerer strøm til 

eget forbrug. Bestyrelsen valgte at se strømforbruget i det nye vandværk an, inden der sættes 

gang i et eventuelt nyt projekt med egen el-forsyning. 


