
 
 

Referat 
Flauenskjold Vandværk afholdte generalforsamling 
torsdag den 3. juni 2021 kl. 18.00 på Jyske Ås Kulturhus, Flauenskjold 
Generalforsamlingen erstattede generalforsamlingen, som skulle have været afholdt i december 
2020 omhandlende perioden 1. okt. 2019 til 30. sept. 2020. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
- Torben Larsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 
 
2. Beretning om det forløbne år ved næstformand Peter Gilbak Jensen 
- Vandværket har i året afregnet 105.769 kbm vand til 594 forbrugere, dette er på niveau med 
sidste års afsætning. I året er der udpumpet 111.339 kbm. Det giver et spild på 5%, hvilket er 
noget højere end sidste år, som var 1,7%. Årsagen til stigningen er, at der i året er blevet lagt fiber 
ned i området og i forbindelse med denne proces, har der været flere brud på ledningsnettet. I 
den forbindelse har der været stor aktivitet med ledningsoplysninger (LER). Vi har derfor i året fået 
etableret en automatisk løsning sammen med Flauenskjold varmeværk. Vi takker for det gode 
samarbejdet. 
Forårets nedlukning pga. Covid 19 gjorde, at der blev brugt mere vand til aktiviteter i hjemmet 
såsom drivhuse, grøntsagshave og svømmebassiner. Det har gjort, at vi i perioder kører på max. 
ind pumpning af vand over filtre. For at sikre højere forsyningssikkerhed har vi valgt at få sat en 
ekstra pumpe op til at forsyne filtre. Udover stører kapacitet vil vi også undgå driftstop ved pumpe 
nedbrud.   
Driften af vandværket har kørt godt og uden store omkostninger. Vi har i året fået en boring 
renset og en pumpe skiftet, da deres ydelser ikke var optimale. 
Årets analyser har alle levet fuldt op til kravene. 
Som tidligere nævnt vil der komme krav om aldersdatering af vores vand til at vertificering af 
modeller som bruges i indsatsplanlægningen. Vi blev varslet 23/12 2019 om at der skulle tages 
prøver af 6 boringer. Dette virkede noget voldsomt, fordi vi indvinder vand på et lille område. Efter 
et opkald til vandgruppen blev dette nedsat til 3 boringer. Dette gav noget undren for, om der var 
styr på processen. Vi gik i samarbejde med Hjallerup vandværk for at finde ud af grundlaget for 
disse prøver. Det viste sig at man i den nationale overvågning havde droppet at tage flere 
aldersdateringer, fordi grundvandsforekomsten i Danmark er i god tilstand. Vi tog derfor fat i det 
politiske system og forvaltning for at belyse dette. Vi var til møde 18/2 20 og blev hørt men der var 
ikke interesse i ændre processen. 
Vi skulle have udtaget prøverne i marts, men grundet Corona er disse udsat. 
Årets arbejde i vandrådet har været begrænset pga. Corna, så herfra er der intet nyt at berette 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. 
 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse ved Kjeld H. Jørgensen 
- Regnskabet for perioden 1. okt. 2019 til 30. sept. 2020 viste et underskud på kr. 29.058. 
Underskuddet udlignes af sidste års overskud. Balancen udgør kr. 4.429.853. 
 
4. Budget for det kommende år fremlægges. 



 
 

- Det kommende års budget er udarbejdet med et forventet underskud på kr. 66.445. Taksterne 
fastholdes med kr. 625 i fast afgift og kr. 2,60, begge beløb er excl. moms. 
 
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
- På valg til bestyrelsen var Peter Gilbak Jensen, Nils Pedersen og Kjeld H. Jørgensen. Alle tre blev 
genvalgt. 
-På valg som bestyrelsessuppleanter var Kim Nielsen og Henrik Jeppesen. Begge blev genvalgt. 
 
7. Valg af revisor. 
- Revisionsfirmaet Velas, Østervrå blev genvalgt. 
 
8. Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 8 
dage inden generalforsamlingen. 
- Der var ikke modtaget forslag til behandling. 
 
9. Eventuelt. 
- Intet til behandling 

 


