
Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 30. oktober 2020 kl. 16.15 på 
vandværket. 

Til stede var: Jens Jørgen Lex, Jørgen Mikkelsen, Nils Pedersen, Peter G. Jensen og Kjeld H. 
Jørgensen 

 

Tilsynsrapport fra Kommunen 
- Kommunens teknikere har været på tilsyn på vandværket 6. oktober 2020. Vandværket 
fik følgende kommentarer med på vejen: 
 
Flauenskjold Vandværk er totalrenoveret i 2017 og fremstår derfor meget renholdt og ryddelig. Boringerne er 
derudover velholdte, tørre og rene. På Flauenskjold Vandværk er der er der nogle tekniske og hygiejniske 
forhold, som anbefales udbedret, hvilket fremgår af de følgende bemærkninger: 

 
1. Det anbefales at vandværket tinglyser sit ledningsnet på de strækninger hvor det ikke er 
nedgravet i offentligt ejede arealer.  
 
1. Det anbefales at vandværket inspicerer rentvandsbeholder(e) hvert 5 år således at næste 
inspektion sker i 2022.  
 
1. Det anbefales at vandværket undersøger muligheden for at blive forbundet med et eller flere 
nærliggende vandværker mhp. forsyningssikkerheden  
 

Bestyrelsen tog anbefalingerne til efterretning. 
 

Aldersdatering af vand 
I forbindelse med indsatsplaner for vandværker er der foretaget vandprøver i nogle 
boringer og sendt til England for analyse med det formål at få aldersdateret vores 
grundvand. Der er beregnet alder på 4 gasarter i vandet og der er en spredning på alderen 
på 34 år (fra ca 1950 til 1984) på en prøve fra samme boring!! Pris for opgaven knap 
12.000 kr. 
En ny rapport udkommet for nylig viser i øvrigt, at vandet fra danske vandværker er så 
godt og rent, som aldrig før. 
 

Tilbud på vandforsyning til potentielle nye forbrugere. 
Forespørgsel fra 3 interesserede om muligheden for at få vand fra Flauenskjold 
Vandværk. De 3 interesserede ligger uden for Flauenskjold Vandværks normale 
interesseområde, men er dog inden for mulighedernes grænse. De ligger alle på Jyske Ås 
(Storskoven), men i 3 forskellige områder, hvorfor eventuel tilslutning er 
omkostningskrævende. Der skal bl.a. etableres en trykforøger til 2 af de interesseredes 
ejendomme. Bestyrelsen beslutter at udarbejde et tilbud til hver af de tre interesserede, 
hvor en del af etableringsomkostningerne pålægges den eventuelt nye forbruger. Det sker 
ud fra den betragtning, at ejendommene ligger uden for vandværkets interesseområde og 
muligheden for yderligere tilslutning på samme ledning er minimal. 
 


