
 
 

 
 

Referat 
 

Bestyrelsesmøde 2-6-2022 kl. 11.30 hos Kjeld på Mosensvej 
        Til stede: Nils Pedersen, Jørgen Mikkelsen, Jens Jørgen Lex, Peter G. Jensen og          
Kjeld H. Jørgensen 
  

 Økonomi 
Orientering – Regnskab 

Regnskabet pr. 30. maj 22 blev gennemgået. Specielt kontoen for elforbrug 

blev drøftet. KWH-forbruget er ret konstant, men de meget svingende el-

priser gør forskellen. Likviditeten er fin og byggelånet afdrages efter planen. 

Der er kontrol med restancerne. Det har desværre været nødvendigt at lukke 

for vandet til 2 ejendomme, hvor en er brændt og en anden en 

udlejningsejendom, men har stået ubeboet gennem længere tid. 

 Drift 
Orientering  

Der har været en del brud på ledningsnettet den sidste periode. Der kan 

nævnes Endeltvej, Storskovvej ved henholdsvis Stampen og Skolen og på 

Dorfvej. 

På vandværket var en transportpumpe utæt og en kompressor er udskiftet. 

Affugteren fungerer ikke optimal, der tages kontakt til leverandøren. 

Vores LER-system (ledningsregistreringssystem) er opgraderet til version LE34 

2.0. Opgraderingen (forbedret søgning/hurtigere svar) vil være lovpligtig om 

et år, men er allerede nu fungerende i vores system. 

Analyser 

Sidste analyse taget ved afgang fra vandværket har vist minimal, men dog 

overskredet forekomst af Methan (0,03 mg/l mod tilladt 0,01 mg/l). 

Problemet løses ved rensning af udblæsningssystemet. Analyse, taget hos 

forbruger, viste, at der ikke er overskridelser der. Ny analyse til kontrol tages 

senere. 

Årlig kvalitetssikring 

Flere boringer trænger til rensning, da ikke alle fungerer optimal. Der er dialog 

i gang med brøndborer. 



 
 

 
 

Bestyrelsen drøftede nødvendigheden af udskiftning af Flowmåler i boringer. 

Der enes om at ønsket er en flowmåler pr. boringer, fordi dette er det mest 

optimale og vores system i forvejen kan håndterer dette.  

 Nyt regulativ  
Vores nuværende regulativ er fra 13. november 1990 og trænger til en 

opgradering til nyere tider. Der er lavet et forslag til nyt regulativ, som blev 

drøftet. Et enkelt punkt i forslaget gav anledning til drøftelse og undersøges 

nærmere hos vores brancheforening Danske Vandværker. 

 Evt. 
Der har været afholdt vandrådsmøde for vandværkerne i Brønderslev 

Kommune. Den tidligere formand havde skiftet job og er ikke længere en del 

af bestyrelsen. Det har givet noget rokering i bestyrelsen og vores formand 

Jens Jørgen Lex er indtrådt i bestyrelsen for vandrådet. 


