Referat
Flauenskjold Vandværk bestyrelsesmøde 16-3-2016 kl. 10.00
 Økonomi
Orientering
Nordland revisions udkast til regnskab 2015 kunne ikke godkendes. En tillægspost havde forøget det
negative resultat i forhold til det på generalforsamlingen fremlagte.
Regnskab pr. 29.02.16 blev fremlagt og kommenteret.
Restancer pr 16.03.16 blev gennemgået. Der er truet med lukning pr. 17.03.16, hvilket sker.

 Drift
Orientering
Kører fornuftigt. Vandstanden i rentvandstankene er sænket med det formål at forøge
gennemstrømningen.
Vandværkets el er termograferet. Der er fundet og udbedret et par småfejl.
Analyser
Stadig kim-tal i vandet, vanskelig at lokaliserer. Afgangen fra vandværket er ok.
Kommunens plan for analyser følges generelt.

 Digitalisering af ledningsnet
Digitaliseringen er stort set afsluttet, kun et par justeringer foretages.
Brugen af de nye muligheder i forbindelse med LER-anmodninger drøftedes. Der er faciliteter i systemet
til at opfylder LER-anmodninger.
Der sendes mail til forbrugerne med oplysninger om muligheden for at se kortmaterialet. Forbrugerne
opfordres til at melde eventuelle fejl og mangler ind.

 Kloakering
Kloakering på Rolighedsvej er påbegyndt. Vi har et godt samarbejde med entreprenøren.
Et par defekte hovedstophaner udskiftes, så der lettere kan lukkes for berørte gader, det gælder bl.a.
Rolighedsvej og J.P. Jensensvej.
Mail vedrørende kloakering sendes til samtlige forbrugere.

 Renovering af vandværk
J.J. Lex og Jørgen Mikkelsen har været til møde med Brønderslev Kommune vedrørende planerne om
renovering af vores vandværk. Vores planer for renovering af vandværket og ikke mindst vores initiativ til
mødet blev positivt modtaget.
Kommunegaranti for evt. finansiering skulle ikke give problemer. Alternative finanserings-muligheder er
også undersøgt og positivt modtaget af vores pengeinstitutter.
Følgende plan blev besluttet
1. Hvad ønsker vi
2. Hvad koster det og udarbejdelse af prospekt
3. Hvordan finansieres projektet
Vedr. 1. Der aftales et besøg i Hjortdal Vandværk. Desuden aftales møde med brøndborer Jørgen
Sørensen Frederikshavn.
Der sigtes mod påbegyndelse af selve opgaven primo 2017.

Evt.
Vandrådsmøde den 12. april 2016. Deltagelse meldes til J.J. Lex

