
Referat fra 

Flauenskjold Vandværks Generalforsamling den 1. dec. 2016 afholdt på Jyske Ås Kulturhus og Vandrehjem  

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

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse ved formand Jens Jørgen Lex 

Vandværket har i året 2015/16 leveret 109.801 kbm. vand til forbrugerne og oppumpet 110.866 kbm. Dette 

er en lille stigning på knap 2%.  I året har der været et vand spild på 1 %. Dette er forårsaget af et år med få 

brud på ledningsnettet, som fører til utilsigtet vandspild. 

Driften af vandværket har i året kørt stabilt med enkelte driftsforstyrrelser bl.a. et lynnedslag. Vi fik i 

efteråret 2015 renset og efterset afblæsningskammer 2. Som nævnt på sidste års generalforsamling havde 

vi lidt problemer med coliformebakterier i dette kammer. Vi fik vi renset tre boringer og etableret 

jordvarme i borringshusene. Dette har gjort, at vi kunne slukke el-radiatorene i pumpehusene og derved 

spare energi og samtidig mindske tiltrækningen og indtrængningen af smådyr til pumpehusene. 

Efter rengøringen fik vi taget ny prøve og den var nu i orden. Vi har taget en prøve for nylig som desværre 

viste en lille forurening igen. Dog kun på 1 coliforme og der må være 30 før der udøves kogeforbud. Vi har 

indkredset problemet og det er igen i kammer 2. Vi arbejder på sagen og tager jævnligt prøver for at sikre 

forbrugerne får godt og stabilt vand.   

Året har 2015/16 har budt på en del afbrydelser af vandforsyningen i forbindelse med kloakering i 

Flauenskjold. Vi prøver at få skiftet alt, som er tjenligt, når vejene alligevel er gravet op og derved få 

ledningsnettet opdateret, så fremtidige brud minimeres. Vi håber at forstyrrelserne har været til at leve 

med og at informationsniveauet har været tilfredsstillende. 

Herudover er vi i året kommet i mål med vores digitalisering af ledningsnettet. Der er nu et link på 

hjemmesiden, hvor i kan gå ind og se Flauenskjold Vandværks ledningsnet. 

Derudover har vi fjernet bygningen til Dorf gamle vandværk og samlet ledningsnettet i en brønd ved siden 

af den tidligere bygning. 

På vandværksgrunden har vi fældet en del træer og rodfræset disse for at undgå indtrængning af rødder i 

vandværksbygning og rentvandstanke.  

I året 2015/16 har bestyrelsen brugt meget tid på analysere og undersøge, hvilken vej vi skal med 

Flauenskjold Vandværk. Som nævnt på sidste års generalforsamling står vi overfor nogle valg for fremtiden. 

Vi har i året kastet alle bolde i luften og haft mange gode og konstruktive drøftelser i bestyrelsen. Vores 

endelige konklusion vil jeg give en mere dybde gående gennemgang af i punkt 7 på dagsordnen. 

Jeg vil til sidst takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Det har været en fornøjelse at 

samarbejde med jer i året. Derudover vi jeg også gerne takke Flauenskjold Varmeværk for god dialog og 

samarbejde i året. 

Vi vil igen det kommende år lægge os i selen for at yde en god og stabil vandforsyning. 

Beretningen godkendtes af generalforsamlingen. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved kasserer Kjeld H. Jørgensen 

Regnskabet fremlagdes efter hvile-i-sig-selv princippet. Til at dække årets underdækning (underskud) på kr. 

181.318 var dette beløb hentet fra tidligere års overdækning (overskud). Nettoomsætningen udgjorde 

herefter kr. 716.567, kapacitetsomkostningerne kr. 700.815, afskrivninger kr. 37.623, renteindtægter kr. 



21.870, hvorefter det samlede resultat blev kr. 0. Status udviste en balance på 2.908.513 heraf udgør over-

/underskudsdækningskontoen kr. 2.353.967. 

Regnskabet godkendtes af generalforsamlingen. 

4. Budget for det kommende år fremlægges til orientering ved kasserer Kjeld H. Jørgensen. 

Der pågår stadig kloakeringsarbejde i Flauenskjold, hvorfor der stadig forventes omkostninger i den 

forbindelse. Budgettet blev derfor fremlagt med et forventet underskud på kr. 96.664 efter afskrivninger på 

kr. 42.789.  Taksterne forbliver uændrede. 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

Efter tur afgår medlemmer til bestyrelsen Peter Gilbak Jensen, Nils Pedersen og Kjeld H. Jørgensen. Alle 

genvalgtes. 

Som suppleanter til bestyrelsen genvalgtes Kim Nielsen og Jens Jensen. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Nordland Revision benyttes som statsautoriseret revisor. 

Til kritisk revisor valgtes blandt forbrugerne Jens Abildgård og Kirsten Christensen som suppleant for denne. 

7. Flauenskjold Vandværks fremtid 

Efter et grundigt analysearbejde ønskede Flauenskjold Vandværks bestyrelse at fremlægge sin beslutning 

om at opføre et totalt nyt vandværk etableret på vandværkets grund. Der var en god snak om det 

fremlagte, men også enighed om at et nyt vandværk vil danne et godt grundlag for en god fremtid for 

Flauenskjold Vandværk. 

8. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

9. Eventuelt. 

Bestyrelsen spurgte til de fremmødtes holdning til brug af e-mail i forbindelse med kloakeringsarbejdet. Der 

var god opbakning til brugen. Facebook blev også bragt på bane, men holdning var at modtagerkredsen 

nemt bliver for bredt favnende. 


