
Generalforsamling Flauenskjold Vandværk 

  
Torsdag den 14. december 2017 kl. 19.30 
På Jyske Å’s Kulturhus og Vandrehjem, Flauenskjold 
  
Referat:  

1.      Valg af dirigent: Torben Larsen, generalforsamlingen havde 15 deltagere. 
 

2.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse v/formand Jens Jørgen Lex 
Vandværket har i året 16/17 leveret 105.562 kbm. vand til 598 forbrugerne og oppumpet 106.806 kbm. 
Hvilket er et fald på knap 4%. Faldet skyldes formodentlig den dårlige sommer, hvor der ikke blev til mange 
vand kampe, opfyldning af badebassiner & havevanding. 
   I året har der været et vandspild på 1,2 %. Dette er forårsaget af et år med få brud på ledningsnettet, som 
fører til utilsigtet vandspild. Derudover har der været spild ved udskiftning og reparation af ledningsnettet i 
forbindelse med kloakering på Ingeborg Skeels Vej og Rolighedsvej. 
Driften af vandværket har i året kørt stabilt uden større nedbrud. Der er i året renoveret en blæser til et 
afblæsningskammer. Vandkvaliteten har i år, lige som de sidste par år, været udfordret på lidt 
coliformebakterier. Det har været på et lavt niveau og langt fra koge påbud. Vi fik taget vandprøve 2-11-17 
på ledningsnettet og der var prøven ok.  
På sidste års generalforsamling drøftede vi Flauenskjoldsvandværks fremtid og muligheder. Bestyrelsen 
forelagde vores bud på dette og vi havde her i forsamlingen en god drøftelse af dette. Vi fik opbakning til at 
i gang sætte opførsel af nyt vandværk.   
Efter generalforsamlingen tog vi fat på projektudarbejdelse og godkendelser. Første spadestik blev taget 
22-5-17.  
Byggeriet skrider planmæssigt frem og vi holder budgettet, selvom det har været en fugtig sommer/efterår. 
Vi startede med at pumpe det første vand ind i det nye vandværk 5/12. Der vil så gå noget tid før vi 
kommer til at pumpe vand ud til jer forbrugere. Der skal nemlig opbygges en bakterieflora i filtrene, som 
sørger for vandbehandlingen. Denne proces kan tage op til 3 mdr. men de første prøver ser ud til, at vi er 
godt i gang. Det vil derfor være svært at give et endeligt bud på, hvornår i vil få vand fra det nye vandværk. 
Men jeg kan love jer, at vi i løbet af foråret vil afholde en indvielse af vores nye vandværk, så i kan komme 
og se det endelige resultat. 
I året er kloakeringen i Flauenskjold blevet færdig og vi har været med hele vejen og fået skiftet og 
renoveret, det der trængte. Vi har haft et godt samarbejde med entreprenørerne og fået opgaven til at 
skride, så vi alle fik mest ud af øvelsen. Vi ved godt, at det har givet lidt driftsforstyrrelser, men vi håber, at 
vores kommunikation har været tilstrækkelig ellers hører vi gerne fra jer, så vi kan blive bedre.   
Vi har i året været indkaldt til møde (3-5-2017) på kommune sammen med forvaltningen og Cowi vedr. 
indsatsplan for vores vandværk. På mødet blev vi oplyst om, hvilke planer og udregninger der er lavet for 
vores vandværk. Derudover blev vi orienteret om processen og hvilke ting vi skulle forvente at sætte i gang. 
Efter dette møde var vi lidt forundret og skeptiske for grundlaget for indsatserne. Vi tog kontakt til vores 
kollegaer og nogle politikere for at hører, hvordan de så på sagen. Dette afledte et møde i Brønderslev (29-
5-2017) hvor forvaltning, Cowi, Udvalget for teknik & miljø og vandværkerne i kommunen deltog. Vi havde 
en god drøftelse af grundlaget, hvad der er besluttet og hvor er vi på vej hen. Det bliver et område, vi 
kommer til at følge tæt de næste år og her har vi og vil vi få stor gavn af vores samarbejde i vandrådet for 
kommunes vandværker.  
I året har vi undersøgt muligheden for opsætning af solpaneler til elproduktion. Vores konklusion var at 
denne investering for Flauenskjold vandværk ikke på nuværende tidspunkt er rentabel. 
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et fantastisk samarbejde. Der har i året været mange 
beslutninger og ting der skulle drøftes. Jeg synes, det har været konstruktive møder, hvor alle har budt ind 
og givet deres mening tilkende. Det har været en stor fornøjelse og samarbejde med jer.  



Vi vil gøre vores bedste for at sikre jer god og stabil vandforsyning. 
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingsdeltagerne. 
  

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/kasserer Kjeld H. Jørgensen 
 Årsrapporten for perioden 1. okt. 2016 til 30. sept. 2017 blev gennemgået. Det forløbne år havde givet en 

underdækning (underskud) på 133.406 kr. Underdækning var en lille smule større end forventet, men 
skyldtes primært omkostninger i forbindelse med renovering af forsyningsledningerne på Ingeborg Skeels 
vej og Rolighedsvej. Renoveringen er foretaget i forbindelse med den samtidige kloakering af de samme 
gader. Over-/underdækningskontoen viste en positiv saldo på kr. 2.220.563 kr. Af ekstraordinære poster 
oplystes, at der, til finansiering af byggeriet af det nye vandværk, er optaget et lån på kr. 2.000.000 og lavet 
en kassekredit på kr. 1.000.000. Blandt tre pengeinstitutter fremkom Nordjyske Bank med det bedste tilbud 
og lånene blev optaget her. Samtidig er banken blevet vandværkets ’daglige’ pengeinstitut. 

 Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingsdeltagerne. 
  

4.      Budget for det kommende år fremlægges til orientering.  
 Budgettet for perioden 1. okt. 2017 til 30. sept. 2018 blev fremlagt. Budgettet har en underdækning på kr. 

325.912. Dette skyldes primært to ting: 1. det gamle vandværk rives ned, når det nye tages i brug. Det 
gamle vandværk er bogført til kr. 267.291. hele beløbet skal nedskrives til 0. 2.En ekstraordinær oprensning 
af 4 boringer kostede kr. 80.000. Oprensningen er foretaget ved levering af det første testvand til det nye 
vandværk. 
Takstbladet for samme periode blev også fremlagt. Bestyrelsen har valgt at finansieringen af det nye 
vandværk skal ske ved en forhøjelse af den fast afgift med kr. 300, således at denne nu udgør kr. 675. Alle 
forbrugere deles derved ligelidt om omkostningerne. Der var diskussion, om denne fremgangsmåde er 
rimelig, men diskussionen endte med opbakning til forhøjelse af den faste afgift. 
  

5.      Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
a.       Valg til bestyrelse efter tur afgår: Jørgen Mikkelsen og Jens Jørgen Lex. 

Begge blev genvalgt 
b.      Valg af 2 bestyrelsessuppleanter på valg: Kim Nielsen og Jens Jensen. 

Begge blev genvalgt. 
  

6.      Valg af revisor og revisorsuppleant 
Nordland Revision, Østervrå statsautoriseret revisor benyttes som revisor 

a.       Valg af 1 kritisk revisor efter tur afgår: Jens Abildgård. 
Jens Abildgård blev genvalgt 

b.      Valg af 1 kritisk revisorsuppleant på valg: Kirsten Christensen. 
Kirsten Christensen blev genvalgt 
   

8.      Behandling af indkomne forslag 
        Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest  

  8 dage inden denne. 
Der var ikke modtaget forslag. 

 
9.      Eventuelt. 

Der blev rejst forslag om indkaldelsen til generalforsamlingen kunne foretages via de mailadresser, som 
vandværket er i besiddelse af samt ved opslag på vandværkets hjemmeside. Der var opbakning til forslaget, 
som dog kræver vedtægtsændring. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. 
Der var ros til bestyrelsen for godt arbejde fra dirigenten, lige som der var ros til det nye 
indberetningsbillede, som kom frem ved indtastning af aflæsninger. 
 


