
 
 

 
 

Mødereferat 
 Flauenskjold Vandværk bestyrelsesmøde 16-11-2022 kl. 12.30 

 
Nils Pedersen er fraflyttet Flauenskjold Vandværks forsyningsområde og er derfor udtrådt af 
bestyrelsen. I hans sted er første suppleant Kim Toftegaard Nielsen indtrådt i bestyrelsen. 
Til stede ved dagens møde: Jens Jørgen Lex, Jørgen Mikkelsen, Peter G. Jensen og Kjeld H. 
Jørgensen 

• Økonomi 
Vandopgørelse 2021/22 

Vandstatistikken blev udleveret. Der er i sidste regnskabsår solgt i alt 109.003 m3 vand. 

Der har været et tab/spild 202 m3 eller 0,18 %. Forbrugsliste blev udleveret. 
Regnskab 2021/2022 

Årsregnskabet for perioden fra 1. okt. 2021 til 30. sept. 2022 blev fremlagt og 

gennemgået. Som i andre virksomheder er elregningen på himmelflugt. Selv om 

elforbruget sidste regnskabsår er faldet med 3.000 kwh til 92.000 kwh, så er elregningen 

steget med 242 %. Øvrige ekstra driftsomkostninger på 146.000 kr. Så enderne når langt 

fra sammen. 
Budget 2022/23 

Bestyrelsen gennemgik og rettede det fremlagte budget til. Bestyrelsen forventer især, at 

elpriserne vil regulere sig til et mere normalt niveau. 
Takst blad 2022/23 

Takstbladet blev gennemgået. Ingen ændringer foretaget. 
Lejere som forbrugere 

Efter ønske fra en større forbruger, bliver det nu muligt, at lejer af en landbrugsejendom 

kan afregne direkte med vandværket. Et skema, som giver ejer af en ejendom tilladelse 

til, at lejer afregner direkte med vandværket, blev rettet til. Der vil i så fald blive 

opkrævet et årligt administrationsgebyr svarende til en flytteopgørelse. Ejer af 

ejendommen er stadig det formelle medlem af vandværket som beskrevet i vedtægterne. 

• Drift 
Orientering, 

Vandværket kører upåklageligt. Der er installeret flowmåler i samtlige boringer. 

Boringerne 1, 2, 4 og 7 er renset. Specielt boring 4 vil være under opsyn. Afblæsningstank 

er renset. Vandværket har haft årligt tilsyn af Brønderslev Kommune – kun en enkelt 

mindre anbefaling blev påført rapporten ellers kun positive kommentarer. 

Der har (efter regnskabsafslutningen) været 3 brud, et på Ålborgvej og to på Storskovvej. 
Analyser 

Der var i en analyse påvist en større mængder Metan end tilladt. Det viste sig at være et 

’afblæsningsproblem’, som er løst. 



 
 

 
 

• Generalforsamling 
Generalforsamlingen blev fastsat til tirsdag den 6. december 2022 kl. 18.00 på Jyske Ås 

kulturhus, Flauenskjold. Generalforsamlingen efterfølges af spisning, tilmelding til 

formanden Jens Jørgen Lex. 

Kim T. Nielsen og Kjeld H. Jørgensen er på valg 

• Evt. 
Der indkøbes en gave til Nils Pedersen.  

Sondering omkring anskaffelse af solceller til vandværket fortsætter. Der satses på et 50 

KW anlæg. Vandværket er i dialog med naboen til vandværket for så vidt angår placering af 

solcellerne. 

 


