Referat
Flauenskjold Vandværk bestyrelsesmøde 11-11-2021 kl. 16.30


Økonomi
Vandopgørelse 2020/21
Vandstatistikken blev fremlagt. Oppumpet 114.492 m3 vand, solgt 113.920 m3, svind 572
m3 = 0.5 %. Solgt vand er 7,71 % større end sidste år.

Regnskab 2020/2021
Regnskabsmateriale ligger hos revisor for udarbejdelse af årsrapport. Oplæg til regnskab
blev gennemgået og diverse konti drøftet/uddybet yderligere. Udgifter til ledningsnet og
deres behandling i regnskabet blev drøftet. Det besluttes, at udgifter til ledningsnet
bogføres i det aktuelle regnskabsår og således ikke belaster status. Aktuel saldo for bogført
værdi af ledningsnettet straksnedskrives. Begrundelsen er, at ledningsnettet ikke har værdi
for andre end vandværket (ikke handelsbart) og derfor en fiktiv opskrivning af
egenkapitalen. Beslutningen meddeles revisor.

Budget 2021/22
Forslag til budget blev fremlagt. Efter tilretning efter det netop besluttede omkring
bogføring af ledningsnet og i øvrigt et par justeringer, blev budgettet for det kommende år
godkendt med et beregnet underskud på kr. 14.000.

Takts blad 2021/22
Ovenstående budget er godkendt med uændrede takster, så takstbladet forbliver uændret.



Drift
Orientering
En skyllepumpe tabte vand og skulle efter fyldes jævnligt. Fejlen er fundet og rettet.
Mailsystemet til orientering om driftsstatus til bestyrelsen fungerer ikke optimalt. Der
søges efter fejl.

Analyser
Seneste analyse er taget den 19. august 2021. Ingen overskridelser fundet.
Analysen kan ses her, under Mit drikkevand.



Generalforsamling
Generalforsamlingen er fastsat til tirsdag den 7. december 2021 kl. 18.00 på Jyske Ås
Kulturhus, Flauenskjold.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år ved formand Jens Jørgen Lex
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse ved kasserer Kjeld H. Jørgensen
4. Budget for det kommende år fremlægges ved kasserer Kjeld H. Jørgensen
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg er Jens Jørgen Lex og Jørgen Mikkelsen
6. Valg af revisor.
7. Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 8 dage
inden generalforsamlingen.
8. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er der spisning, menu Flæskesteg med tilbehør. Tilmelding til spisning hos
Jens Jørgen Lex
Generalforsamlingen afholdes efter gældende Corona-regler



Evt.
Formanden orienterede om den sidste udvikling i BNBO, se beskrivelse på vandværkets
hjemmeside under Indsatsplan for Brønderslev Kommune/Flauenskjold Vandværk
Der er afholdt fællesmøde mellem vandværkerne i Brønderslev kommune og Brønderslev
Kommune (forvaltning og relevante politikere). Generelt er der mange flere uafklarede
spørgsmål end der er svar. Der mangler lovgivning og retningslinjer, som vandværkerne har
at rette sig efter, det er lige fra administration (f.eks. tinglysning) til størrelse af
kompensation til berørte jordbesiddere. Efter reglerne nu, kan vandværker inden for samme
kommune utilsigtet komme til at behandle lodsejere forskelligt. Yderligere udvikling afventes.

