Flauenskjold Vandværk bestyrelsesmøde 29-5-2018 kl. 11.00

Referat
 Økonomi
Status på konti: Bestyrelsen blev forelagt det aktuelle rådighedsbeløb, set i forhold til byggeriet.
Regnskab pr. 30. april 2018 blev fremlagt. Budgettet følges pænt og det ser ud til et fornuftigt årsregnskab.
Bestyrelsen blev orienteret om Persondataforordningen og at DVN’s skemaer er udfyldt.

 Drift
Orientering
Der har været brud på en forsyningsledning på Ålborgvej modsat købmanden.
2 vandure er skiftet. Tæring ser ud til at skabe utæthed. Bestyrelsen afventer, om der skal ske
digitalisering
af vandurene, inden der træffes beslutning om mere generel renovering af vandurene.
Dorfgade, der har været et par henvendelser om lavt vandtryk – en løsning vurderes.
’Det nye vandværk’ fungerer upåklageligt. Det har bestået sin prøve på f.eks. 2. pinsedag, hvor der er pumpet
det dobbelte antal m3 vand ud, end det normale. Normalt timeforbrug er 17 – 18 m3, 2. pinsedag, hvor
forbruget var på sit højeste, var forbruget 34 m3 pr. time.
Analyser
Der er foretaget boringskontroller. Vandet indeholder ingen pesticider overhovedet.
Generelt er vandkvaliteten på vandet, der pumpes ud, bedre end tidligere. Iltningen er forøget, jernindholdet er
faldet med 1/3-del medens indholdet af nitrat er uændret men langt under den tilladte grænse. Indholdet af
kalk er ’middel’. Alt i alt en særdeles god vandkvalitet. De enkelte tal for vandkvaliteten kan ses på ’Mit
drikkevand’. Der findes et link på Flauenskjold Vandværks hjemmeside.

 Nyt vandværk
Under indkøringsfasen af vandværket var UV-anlægget i brug. Anlægget levede herunder ikke op til
forventningerne. Ved efterfølgende tests er der dog opstået tvivl om, om det er UV-anlæggenes
manglende evner eller det vandværkets nye rørsystem, som var årsag til miseren. Flauenskjold
Vandværk er i dialog med leverandøren om en forlængelse af garantien ud over det normale et år.
Økonomien blev drøftet. Opførelsen af nyt vandværk, fjernelse af gammelt vandværk, diverse
omlægning af rørsystem på vandværksgrunden og genetablering vandværksarealet, alt ser ud til at
holde sig inden for totalrammen på 4 millioner kr.
Brønderslev Kommune har været på tilsynsbesøg den 14, marts 2018. Generelt var der tilfredshed med
vandværket, dog med et par ønsker om rettelser og forbedringer. Disse er foretaget.
Pladsen omkring vandværket. Hvor det gamle vandværk lå, plantes der lave buske. I indkørslen
genetableres den gamle port samtidig med, at der laves videoovervågning af indgangspartiet. Arealet
generelt harves, planeres og der sås græs. Læbælte omkring arealet klippes ned i højde med
trådhegnet, som står i læbæltet. Medens planering og såning/plantning foretages af
bestyrelsesmedlemmer med maskineri til den proces, så bestilles arbejdet med klipning af læbæltet
hos en entreprenør.
Åbent hus på vandværket afholdes torsdag den 21. juni 2018 kl. 17 til 19. Der vil være adgang til
vandværket for at besigtige maskineri og lokaler. Der vil blive serveret pølser, øl og sodavand.

 Evt.
Brønderslev Kommune har inviteret til møde den 4. juni 2018 til møde om indsatsplanerne for
vandværker i Brønderslev Kommune. Peter, Nils og Jens Jørgen deltager fra Flauenskjold Vandværk.

