Flauenskjold Vandværk
Generalforsamling 27. nov. 2018 på Jyske Ås kulturhus og vandrehjem
Referat
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år ved formand Jens Jørgen Lex
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse ved kasserer Kjeld H. Jørgensen
4. Budget for det kommende år fremlægges
5. Vedtægtsændring (ændringer omkring indkaldelse og revision)
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen på valg er Nils Pedersen, Peter Gilbak Jensen og Kjeld H.
Jørgensen og suppleanter Kim Nielsen og Jens Jensen
7. Valg af revisor og suppleanter på valg er Jens Abildgård Jensen og Kirsten Christensen (suppleant)
8. Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 8 dage inden
generalforsamlingen.
9. Eventuelt.
1. Valg af dirigent
Valgt blev Torben Larsen, som straks konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og derfor
beslutningsdygtig.
2. Beretning om det forløbne år ved formand Jens Jørgen Lex
Året har været spændende og totalt en modsætning til sidste år. Der blev i året plads til masser af vandkampe,
opfyldning af svømmebassiner og vanding i haverne. Dette gør at vi i året har leveret 114.941kbm vand, hvilket er
en stigning på 9% i forhold til sidste år. I året har der været et minimalt vandspild på 0,5 % hvilket skyldes meget
få brud på ledningsnettet i året. Vi har i året sløjfet 2 forbrugere og koblet en ny til så vi nu er 594 forbrugere i
Flauenskjold Vandværk
Driften af vandværket har i året været præget af indkøring af vores nye vandværk. Som nævnt på sidste års
generalforsamling startede vi med at pumpe vand ind i det nye værk 5/12-17. Derefter skulle bakteriefloraen i
filtrene opbygges så vandbehandlingen kunne levere et produkt som lever op til kravene. Det tog lidt tid og
specielt mangan tager lang tid. Vi fik grønt lys fra kommunen 5/2 og startede udpumpning fra vores nye vandværk
14/2. Det nye vandværk leverer en meget fin vandkvalitet. Her skal nævnes at vores iltindhold er steget fra 9 >12
og vores jern indhold er faldet fra 0,020 mg/l til kun 0,004 mg/l.
Vi havde 14/3 tilsyn fra kommunen, hvor de kommer og gennemgår hele vandværket fra A>Z og de var meget
begejstret for resultatet. Som de sagde, nu har i kommunes mest moderne vandværk med tanke på fremtiden. De
forespurgte, om de kunne komme på besøg med hele miljøafdelingen til deres årlige sommerudflugt. Det sagde vi
ja til og 15/6, kom der så besøg af hele miljøafdelingen, hvor de fik historien om Flauenskjold Vandværk og
hvorfor vi var endt med bygning af nyt vandværk. Derudover fik de en kort gennemgang af produktionen.
Indkøringen er gået som forventet og værket kører nu stabilt. Den varme periode gjorde dog, at vi fik testet vores
nye anlægs ydeevne. 2 pinsedag pumpede vi fra kl. 15 til kl. 22 34 kbm. ud i timen. Det er det dobbelte af, hvad vi
normalt pumper ud i dette tidsrum, så vi fik på alle måder testet vores nye værk.
Vi er nu færdige med projekt nyt vandværk, de sidste planter er sat i jorden, nyt logo er monteret og vi kan gøre
status. Vi har holdt os inden for budgetrammen og kommet i mål med et nyt vandværk til 10% under den ramme
vi projekterede med.
Vi holdt 21/6 åbent hus på vores nye vandværk hvor der var ca. 50 på besøg for at se det færdige resultat.
Vi har i året brugt en del tid på møder og udarbejdelse af høringssvar vedrørende de indsatsplaner, som
Brønderslev kommune har haft i høring vedrørende drikkevands interesser. Vi kommer til at følge denne proces
tæt i fremtiden. Vi har i den forbindelse haft en fantastisk dialog og samarbejde med andre vandværker i
kommunen omkring udarbejdelse og vidensdeling af det til tider tunge stof.

Derudover har året budt på implementering af den nye persondatalov og nyt kontrolprogram for overvågning af
kvaliteten på drikkevandet. I den forbindelse har vi haft stor nytte af vores medlemskab af Danske Vandværker og
Våndrådet.
Vi var meget spændte på det nye kontrol set up. Hvor der skulle testes for mange nye ting og en anderledes måde
at udtage prøverne på. Vi har fået taget alle de nye prøver og vores vand er af fineste kvalitet. Det nye
prøveprogram er blevet yderst omfattende og dyrt. Vi er i dialog med kommunen om at tilpasse prøveprogrammet, da nogle af prøverne ikke giver så god mening.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Der har i året været mange ting,
der skulle drøftes og gøres. Jeg synes, det har været konstruktive møder, hvor alle har budt ind og givet deres
mening tilkende. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer.
Beretningen blev godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse ved kasserer Kjeld H. Jørgensen
Årsrapporten med årsresultatet for perioden 1. okt. 2017 til 30. september 2018 var udleveret og blev
gennemgået. Resultatet viste et underskud på kr. 175.419. Dette beløb indeholder bl.a. en ekstraordinær
nedskrivning af ’det gamle vandværk’ på kr. 165.010. Status balancerer med kr. 4.525.200.
Regnskabet blev godkendt.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
Budgettet for den kommende regnskabsperiode blev fremlagt. Det viste et forventet salg af 110.000 m3 vand til
en pris på kr. 2,60 pr. m3. Samtidig blev takstbladet fremlagt. Dette viste uændrede priser på alle faktorer.
5. Vedtægtsændring (ændringer omkring indkaldelse og revision)
Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændring omkring §11 Generalforsamling og §15 Regnskabsaflæggelse.
§11 Generalforsamling
afsnit 3 ændres til:
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 14 dages varsel ved brug
af et eller flere medie(r), som giver bredest mulig dækning blandt Flauenskjold Vandværks andelshavere.
afsnit 4 ændres til:
Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
afsnit 7 følgende tekst fjernes helt:
Revisor og suppleant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. I
så tilfælde vælges kun én kritisk revisor.
§15 Regnskabet
afsnit 3 ændres til:
Regnskabet revideres efter gældende regler for vandværker af Flauenskjold Vandværks type og størrelse og
foretages af en revisor eller revisionsselskab, som er valgt på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen godkendte alle forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen på valg er Nils Pedersen, Peter Gilbak Jensen og Kjeld H.
Jørgensen og suppleanter Kim Nielsen og Jens Jensen.
Nils Pedersen, Peter Gilbak Jensen og Kjeld H. Jørgensen blev alle genvalgt. Som suppleanter valgtes Kim Nielsen
og Henrik Jeppesen.
7. Valg af revisor og suppleanter på valg er Jens Abildgård Jensen og Kirsten Christensen (suppleant)
Efter vedtægtsændringen i dagsordenpunkt 5 skulle der kun vælges en revisor eller et revisionsselskab.
Generalforsamlingen valgte bestyrelsens forslag, som var LMO erhversrevision, Østervrå.
8. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
9. Eventuelt.
Indberetning af vandaflæsning med decimal giver problemer. Problemet tages op af bestyrelsen.

