Referat
Flauenskjold Vandværks bestyrelsesmøde 21-9-2016 kl. 19.00
 Økonomi
Orientering. Regnskabet for 11. mdr. blev gennemgået. Det endelige regnskab for 2015/2016 forventes
bedre end budgetteret.
El-regning fra Energi-Nord holdes under opsyn. Skal desuden indeholde vandværkets CVR-nr. for modregning
af el-afgift i moms.
Restancer. 2 adresser er i restance efter 1. rykker. En adresse får melding om lukning, hvis beløbet ikke
betales. Den anden er beløbet så beskedent (huset står tomt) at beløbet overgår til næste opkrævning.
Ny e-mail. Flauenskjold Vandværk har fået ny e-mail, som er koblet på vandværkets hjemmeside.
Kassererens adresse er herefter: kasserer@flauenskjold-vandvaerk.dk

 Drift
Orientering. Et lynnedslag en søndag nat havde bevirket, at en forsyningsgren var ’stået af’. Problemet
skyldtes en generator. En løsning, så problemet ikke gentager sig, drøftedes, men tages op til yderligere
behandling senere. Fejlen gav en del ’røre’ om gult vand.
Et større vandforbrug i en periode skyldtes Falck fyldte tankvogn(e) i forbindelse med en brand i Allerup.
Analyser. Vandkvaliteten er fin. Hjemmesidens link til Mit Drikke Vand opdateres ikke med nyeste data.
Formanden undersøger hvorfor/JJL

 Kloakering
Samarbejdet med Brønderslev Forsyning og deres entreprenør forløber stadig godt. Der sker skader
undervejs, som løbende udbedres, til gengæld skiftes der vandledningsnet efter behov. Vandværket ønsker
status på eventuelt mellemværende inden regnskabsafslutning /Peter Gilbak
Kloakeringsarbejdet når efterhånden frem til Stadionvej, hvor vandværket forventer de største udskiftninger
i vores ledningsnet.

 Renovering af vandværk
Et overslag, udarbejdet ud fra bestyrelsens ønsker om bl.a. 2 selvstændige forsyningsledninger o.a., over et
totalt nyt vandværk i en ny bygning på vandværkets grund blev fremlagt(A). Overslaget blev sammenholdt
med en total renovering af det eksisterende vandværk (B) og en beregning på et ligeledes nyt vandværk,
beregnet af et rådgivende firma(C). Den prismæssige difference mellem (A) og (B) var af en overskuelig
størrelse set forhold til ulemperne, så bestyrelsen valgte at arbejde videre med forslag (A) - et totalt nyt
vandværk i en ny bygning. Forslag (C) var et dyrere projekt og blev skrinlagt.
Der arbejdes videre med projektet med det mål, at kunne fremlægge dette på generalforsamlingen, der
afholdes torsdag den 1. december 2016.

 Vandmålere
Udskiftning af vandmåler til elektroniske vandmålere blev drøftet. Der var en positiv stemning i bestyrelsen.
Projektet ønskes gennemført i samarbejde med Flauenskjold Varmeværk, som har de samme ønsker. Projekt
’Renovering af vandværk’ har dog første prioritet.

 Evt.
Generalforsamling afholdes 1. december 2016 på Jyske Ås Kulturhus og vandrehjem.
Hele eller dele af bestyrelsen deltager på Danske Vandværkers Messe i Fredericia den 7. oktober.
’Julefrokost’ for bestyrelsen udsættes til januar/februar 2017.

