Referat
Flauenskjold Vandværk bestyrelsesmøde 10-5-2017 kl. 12.30
Mødet blev indledt med at den samlede bestyrelse kørte til Nordjyske Bank, Hjallerup, hvor
lånedokumenterne til Projekt Nyt Vandværk blev underskrevet.

 Økonomi
På grund af ibrugtagning af nyt økonomisystem, vil regnskab blive mailet rundt til bestyrelsen,
når det er ajour.
Restancelisten blev gennemgået. Ejendomme på tvangsauktion drøftet. Mulighed for ny ejer
’overtager’ gammel gæld eventuel ved lukning for vandet inden tvangsauktion, undersøges. /KHJ
I forlængelse af optagelse af lån til projekt Nyt Vandværk, er det tidligere besluttet, at benytte
Nordjyske Bank som pengeinstitut. Dronninglund Sparekasse orienteres herom.

 Drift
Orientering: Der er i øjeblikket ingen driftsmæssige problemer. Lavt vandtryk på Dorf Gade drøftedes
igen. Jørgen og Nils undersøger, om et tilsandet filter kan være årsagen.
Analyser: Der er taget 2 vandprøver, en på vandværket og en på Louisemindevej, ingen af prøverne gav
anledning til bemærkninger.

 Status kloakering
Kloakeringen på Rolighedsvej er tæt på at være færdig. Dermed er hele kloakeringsarbejdet i Flauenskjold
forbi. Hovedvandledningen på Rolighedsvej har længe været PVC, stikledninger, hvor disse har været
jernrør, er nu skiftet til PVC. Sidste ejendom på Rolighedsvej skiftes nu.
KHJ laver opgørelse over det samlede forbrug i forbindelse med sidste kloakering. /KHJ

 Opførsel nyt vandværk
Status byggeri: Byggeriet er i øjeblikket i offentlig høring med sidste indsigelsesdato 15. maj.
Byggetilladelsen forventes i uge 21, straks herefter påbegyndes byggearbejdet. Siderne på Perstrup
tankene sættes i uge 24 og loftet på tankene lægges i uge 25. Et forsigtigt bud på en færdigdato for hele
projektet er omkring 1. oktober 2017.

 Indsats plan
Flauenskjold Vandværk har været kaldt til møde med Brønderslev Kommune om Indsatsplan for
Flauenskjold Vandværk (BNBO (boringsnære beskyttelsesområder)). Det primære formål med
planen er at sikre Flauenskjold Vandværks 8 boringer mod forurening.
COVI har udarbejdet en rapport, som beskriver forholdene, som de er nu og hvilke
forureningskilder, der ligger inden for BNBO-området (de nærmeste naboer til vandværket).
Flauenskjold Vandværks bestyrelse er som udgangspunkt enige i formålet om
grundvandsbeskyttelse, men langt fra enige i rapportens data, som vil danne grundlag for den
(eventuelt) kommende indsats. Forkerte data kan foranledige handlinger og økonomiske
omkostninger, som er unødvendige.
Det videre arbejde omkring indsatsplanen holdes under nøje observation og der gøres om
nødvendigt indsigelse mod uacceptable beslutninger.

 Evt. Intet

