Referat
Flauenskjold Vandværk bestyrelsesmøde 21-2-2018 kl. 11.30
 Konstituering
Formand: Jens Jørgen Lex, næstformand: Peter Gilbak Jensen, sekretær: Nils Pedersen, menigt
medlem: Jørgen Mikkelsen og kasserer: Kjeld H. Jørgensen

Vederlag: Uændret

 Økonomi
Regnskab: Regnskabet for 4 måneder blev fremlagt. Følger det fastlagte budget til den positive
side.
Restancelisten blev gennemgået. Det er nødvendigt at lukke for vandet til et ubeboet hus på
Ålborgvej.
Et abonnement på et IT-system til udpegning af målere til kontrol blev drøftes. Behovet for
systemet vurderedes og blev sat i relation til manuel udpegning af målere til kontrol. Opgaven
drøftes igen til efteråret med henblik på eventuel opsigelse af abonnementet.
Den Lovpligtig arbejdsskadeforsikring drøftedes set i forhold til bestyrelsesmedlemmer og hvor
megen arbejdskraft, der er omfattet af forsikringen? Undersøges.

 Drift
Orientering: Det gamle vandværk virkede upåklageligt indtil det blev standset. Omkobling til nyt
vandværk skete den 14. februar 2018 og der blev åbnet for de nye haner kl. ca 11.30. Omkobling
foregik uden problemer og kun et fåtal antal henvendelser. Disse drejede sig ligelidt om
vandafbrydelsen, som ellers var varskoet gennem mails og presse, og efterfølgende ’brunt
vand’.
Analyser: Efterfølgende analyser af vandet fra nyt vandværk viser et lidt for højt indhold af
mangan, men ikke alarmerende. Kommunen er orienteret. Ny analyse tages ultimo marts
måned som et led i den fastlagte analyseprocedure.

 Nyt vandværk
Selv om der nu distribueres vand fra det nye vandværk, mangler der endnu nogle
opgaver, inden projekt ’Nyt vandværk’ er fuldført. Først og fremmest skal
nødgeneratoren genbruges fra det gamle vandværk. Desuden skal der lægges fliser,
træer og hegn skal sættes i skel og det gamle vandværk skal rives ned. 3 – 4 lokale
vognmænd indbydes til at giver tilbud på opgaven med nedrivningen. Bestyrelsen søger
om nedrivningstilladelsen men vognmanden, der får opgaven med redrivningen, er
ansvarlig over for myndighederne, om gældende regler for bortskaffelsen overholdes.
Det besluttes, at der lægges asfalt fra Bittebyvej og op til vandværket helt ud til
flisekant.
Der kigges efter inventar til kontor-/mødelokale (køleskab, kaffemaskine, bord, 8 – 10
stole og skrivebord).
Medlemsforeningerne i vandrådet indbydes til at se det nye vandværk, men også for at
kunne se, om der er effekter fra det gamle vandværk, som kan komme til ære og
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værdighed på et andet vandværk. Vi tager dog selv først, hvad vi mener at kunne
genbruge.
Åbent hus-arrangement var på tale. Det bliver inden sommer, men hvornår træffes
beslutning om senere.

 Evt.
Intet

