
 
 

 
 

Referat 
 Flauenskjold Vandværk bestyrelsesmøde 11-5-2021 kl. 13.00 

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

 Økonomi 
Opfølgning på indeværende års regnskab. 

- 6 nye forbrugere er koblet på vandforsyningen i foråret. Indtægter contra udgifter blev drøftet. 

Desuden forøgede IT-omkostninger skyldes tilslutning til automatisk svar på LER-forespørgsler. En 

stor hjælp i dagligdagen. 

Regnskab 2019/20 
Regnskabet, som skal fremlægges på en senere generalforsamling, er gennemgået på et tidligere 

møde. 

Budget 2020/2021 og takster 
Budget 2020/2021 og tilhørende takster blev drøftet, specielt at vandværket (alle vandværker) blev 

pålagt pr. 1. februar 2021 at opkræve en afgift, som var bortfaldet med udgangen af 2020 altså et 

slip på en måned – ikke særlig smart. 
 

 Drift 
Orientering  
Vandværket kører problemfrit. Der har til gengæld været et par brud dels på Voergårdsvej (betalt af 

skadevolder) og dels på Oiensvej. 

Analyser 
Vandanalyserne har været problemfrie – vi har fint vand. 

Årlig kvalitetssikring. 
Brøndboreren har været på årlig kvalitetskontrol af vandboringerne. Der blev konstateret et svagt 

fald i ydeevnen. Specielt boring 4 holdes under observation. I værste fald sløjfes boringen. 
 

 Status på indsatsplaner 
Jens Jørgen Lex gav en status på indsatsplanerne. Planen er stadig at indgå en frivillig aftale med 

lodsejerne. Der mangler dog stadig et retsgrundlag til at indgå aftalen på herunder også 

spørgsmålet om tinglysning af aftalen. 

Det tidligere beregnede indvindingsområde er i beregningerne ændret markant. 

Der afholdes i efteråret et stormøde med vandværkerne. Flauenskjold Vandværk gør ikke andet end 

at afvente dette møde. 
 

 Generalforsamling 
Der lægges op til, at generalforsamlingen afholdes samme aften som Flauenskjold Varmeværk. Det 

skyldes deltagernes mulighed for at deltager set i forhold til Corona med test eller pas. 

Der foreslås følgende datoer 3. juni eller 15., 16. eller 17. juni 2021. Der afventes tilbagemelding fra 



 
 

 
 

Flauenskjold Varmeværk. 
 

Vedtægtsændring 
Beslutning af niveau for revisors erklæring i regnskabet (assistance contra review) 

Revisor havde foreslået ændring af vedtægterne omkring regnskabsaflæggelse på 

generalforsamlinger, således at der revisionsmæssigt kunne opstilles et ’Regnskab med assistance’. 

Bestyrelsen beslutter at behandle forslaget yderligere bl.a. set i forhold til forsikringen, som dækker 

området. 

 

 Evt. 
Intet til behandling 


