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Bestyrelsen Jens Jørgen Lex, Jørgen Mikkelsen, Peter G. Jensen, Nils Pedersen og Kjeld H. 

Jørgensen var alle mødt. 

 Konstituering  

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: formand Jens Jørgen Lex, næstformand Peter 

G. Jensen, sekretær Niels Pedersen, kasserer Kjeld H. Jørgensen og menigt medlem 

Jørgen Mikkelsen. 
Arbejdsopgaver og vederlag fortsætter uændret. 

 Økonomi 

Restancelisten på grundlag af opkrævningerne pr. 11. jan. 2019 blev gennemgået og   

kommenteret. Rykkerbreve udsendes ultimo uge 5. 

Regnskab for perioden 1. okt. til 31. dec. 18 blev fremlagt lige som kontoudskrift med aktuelle 

saldi i pengeinstitut blev fremlagt. 

     Takstblad for perioden 1. okt. 2018 til 30. sept. 2019 er godkendt af Brønderslev Kommune. 

Der er i perioden tilgået en ny forbruger og afmeldt en forbruger (tom grund). 

Indberetning af indvundne og udpumpede vandmængder er sket til Brønderslev Kommune.    

Desuden pejling af vandspejlshøjder i indvindingsboringer indberettes. Vandspejlshøjder 

fremskaffer Peter og Jørgen.  

 Drift 

Orientering. Det nye vandværk kører stabilt og udpumper i gennemsnit 260 m3 vand i døgnet. 

Alarmanlægget fungerer også, det er konstateret i forbindelse med et brud på Ålborgvej sidst i uge 

4. Samme brud blev drøftet. Bruddet bestod af et brud og to følgebrud, hvor et stort fundament fra 

en tidligere el- og lysmast skabte problemer. Fundamentet måtte delvis fjernes inden der igen 

kunne etableres vandforsyning. Efterfølgende, i forbindelse med reetableringen af den første 

skade, rev et reduktionsstykke sig løs og vandet fossede igen ud (fredag morgen). 

Analyser. De tagne analyser gav ikke anledning til bekymring. 

Analyseplanen for 2019 var modtaget og blev kommenteret. For indvindingsboringernes 

vedkommende skal der tages analyser fra 2 boringer pr. år således at alle boringer er analyseret 

efter 4 år. Ellers følger analyserne så nogenlunde det sædvanlige mønster.  

 Evt. 

Der er givet respons på høringssvar fra bl.a. Flauenskjold Vandværk på indsatsplanerne. Der 

er forundring over flere af kommentarerne fra forvaltningen (tolket som COWI-

kommentarer), bl.a. at trafikmønstret (transport af bl.a. kemikalier) på hovedvejen ikke 

udgjorde nogen risiko for vandforsyningen. J.J. Lex har gjort en del ’fodarbejde’ for at gøre 

indsatsplanerne så retfærdige (tilpassede) og aktuelle for det enkelte vandværk som muligt. 

Indsatsplanerne behandles i udvalg og byråd i januar og februar 2019.  


