
 
 

 
 

Mødereferat 
Generalforsamling tirsdag den 6. dec. 2022 

afholdt på Jyske Ås kulturhus, Flauenskjold 
 
40 personer deltog i generalforsamlingen. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
Torben Larsen blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og 

dermed beslutningsdygtig. 
 

2. Beretning for det forløbne år ved formand Jens Jørgen Lex 
Vandværket har i året afregnet 109.003 kbm. vand til 608 forbrugere. Dette er et fald på 4% i forhold 

til sidste års salg. Vi har i året udpumpet 109.205 kbm, hvilket gør at vi har haft et spild i 

ledningsnettet på 202 kbm eller svarende til 0,18%. Vandværket har i året haft meget få brud og 

disse er opdaget hurtigt og derved haft et meget lille spild i ledningsnettet. 

Der er i året lavet nye tilslutninger til rækkehusene på Kornparken.  

På vandværket har vi i årets løb fået renset og udskiftet slanger i afblæsningstanken. En prøve viste 

stigende indhold af metangas i vandet. Derudover er der udskiftet en kompressor, renoveret en 

transportpumpe og udskiftet målerne til boringerne til digitale målere i stedet for analoge.  

Vandværket får hvert år udført et kvalitetstjek af vandværket og boringer. Det viste sig, at 4 boringer 

ikke kørte optimalt. Vi har derfor haft boring 1, 2, 4 og 7 oppe for at blive renset og renoveret. 

De stigende omkostninger til energi rammer også vandværket. Bestyrelsen har derfor indledt 

undersøgelse af, om det vil være attraktivt og en god afdækning af vores energiomkostninger, at 

opsætte solceller.  

Derudover har vi i året gennemgået vores regulativ, som var fra 1990. Vandværket blev påbudt det 

af kommunen. Det er nu opdateret og fået det godkendt den 29. august 2022. Det nye regulativ er 

lagt ud på vores hjemmeside. Bestyrelsen vil i det kommende år gennemgå vedtægterne og få disse 

opdateret også. 

Bestyrelsen har i året måtte tage afsked med Nils i bestyrelsen. Nils har solgt sin ejendom og er 

flyttet til Sæby og suppleant Kim Nielsen er trådt til. 

Vi har i året deltaget i vandrådet. Der er i året også her sket rokeringer. Tidligere formand skiftede 

job og derfor stoppet. Jeg (Jens Jørgen Lex) er indtrådt i vandrådsbestyrelsen, da jeg var suppleant. 

Vi har i året drøftet BNBO, rensning af vand og nødberedskab. 

Afslutningsvis vil jeg sige bestyrelsen tak for godt og konstruktivt samarbejde. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse ved kasserer Kjeld H. Jørgensen 
Det fremlagte regnskab blev gennemgået. Det viste et underskud på kr. 177.176 kr. efter 

afskrivninger. Det er de tidligere nævnte tiltag på vandværket og ikke mindst stigende elpriser, der 

er årsag til underskuddet. Efter ’Hvile i sig selv princippet’ er underskuddet dækket af tidligere års 

overskud. Status balancerer med kr. 4.551.445. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Det 

godkendte regnskab kan ses i sin helhed på Flauenskjold Vandværks hjemmeside. 

https://www.flauenskjold-vandvaerk.dk/Om-vandv%C3%A6rket/Regnskab


 
 

 
 

 

4. Budget for det kommende år fremlægges ved kasserer Kjeld H. Jørgensen 

Budget og takster for det kommende år blev fremlagt til orientering. Budgettet blev fremlagt med et 

underskud på kr. 148.574 efter afskrivninger. I budgettet er indarbejdet et el-forbrug på kr. 177.000. 

Bestyrelsen har dog en formodning om, at denne udgift kan reduceres enten ved naturligt fald i 

elpriser eller ved opsætning af egne solceller. 

Takstbladet viste uændrede takster på alle poster. Taksterne kan ligeledes ses på Flauenskjold 

Vandværks hjemmeside. 

 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

Nils Pedersen er som nævnt udtrådt af bestyrelsen. I hans sted valgtes Martin Pedersen. Der var 

genvalg til Peter G. Jensen og Kjeld H. Jørgensen. 

Som suppleanter valgtes Henrik Jeppesen og Kim Nielsen 
Bestyrelsen består herefter af Jens Jørgen Lex, Jørgen Mikkelsen, Martin Pedersen, Peter G. Nielsen 
og Kjeld H. Jørgensen. Suppleanter er Henrik Jeppesen og Kim Nielsen. 
 

6. Valg af revisor. 
LN erhver (LandboNord) blev genvalgt som revisionsselskab. 
 

7. Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling skal være formanden i hænde 
senest 8 dage inden generalforsamlingen. 
Ingen forslag anmeldt til behandling 

 

8. Eventuelt. 
Formanden Jens Jørgen Lex takkede Nils Pedersen for 18 års tro tjeneste i Flauenskjold Vandværks 
bestyrelse. Det har været en sand fornøjelse at arbejde sammen med Nils og brugte ordene 
ordentlighed, arbejdsom og loyal om Nils. Formanden overrakte derefter en gave til Nils. Nils 
takkede efterfølgende bestyrelserne, som han gennem tiden havde arbejdet sammen med, for godt 
samarbejde. 
Der blev spurgt til analyse for PFAS. Vandværket er endnu ikke anmodet om at analyserer 
for PFAS, men forventer anmodningen vil komme det kommende år. Resultaterne af 
samtlige analyser kan ses på Flauenskjold Vandværks hjemmeside under MitDrikkevand. 

 

https://www.flauenskjold-vandvaerk.dk/Information/Takster
https://www.flauenskjold-vandvaerk.dk/Information/Takster
https://www.flauenskjold-vandvaerk.dk/Information/Vandkvalitet/Seneste-Vandanalyser

