
Referat 
Bestyrelsesmøde tirsdag, d. 25. juni kl. 19.00 

på Vandværket 
 
Mødedeltagere: Mogens, Jørn, Hans Jørgen, Jacob og Jens 
                             Per Pilgaard fra Kaas Vandværk deltog i pkt. 1 
                             Henry, Østerkær Vandværk deltog i pkt. 1,2 og 3. 
 
 

1. Digitale kort til LER, Per Pilgaard, Kaas Vandværk 
Per orienterede om Thvilum-programmet. Jacob kontakter Thvilum 
og Østerkær Vandværk er med. 
 

      2. Fællesmøde med andre foreninger på Gjøl 
          Hans Jørgen orienterede fra mødet, hvor samarbejde  
          foreningerne imellem drøftedes. Der indkaldes til et  
          nyt møde senere. 
      3. Fjernaflæsning af målere 
          Mast opsættes ved Jens Palsgaard. Han er indforstået. 
          Hos Mark Krogshave i Østerkær opsættes ligeledes en mast. 
 
      4. Analy Tech vandprøver 
          Selskabet har været her i dag, vi afventer resultatet. 
 
      5. Opstart af Silhorko 
          Et hovedeftersyn samt tre øvrige eftersyn. Vi ønsker 
          hovedeftersynet i november. 
 
      6. Bundfældningstank 
          O.K. 
 
      7. Huse på gammel sportsplads 
          Mogens Poulsen har været på stedet i dag og beset dæksler 
          og stophaner. 
 



     8. Huse på Bytoften 
         Seks målere placeres med målfast tegning. På fredag udføres 
         arbejdet. 
 
     9. Renovering af boring 1 
         Vi afventer analyser. Renovering koster ca. 15.000 kr. 
 
   10. Aabybro Vand 
         Mogens takker for udført arbejde. 
 
   11. Lasse Jensen vandstik 
         Måler monteres i brønd 
 
   12. Vandrådet 
         Intet møde siden sidst. 
 
   13. Måler ved Tennisklub 
         Der er opsat ny måler. 
 
   14. Måler på Isbakken 
         Der oprettes måske en ny shelterplads. 
 
   15. Stophaner på Bjergets Vej 
         Der er støbt omkring stophaner. 
 
   16. Vandledninger på Fjordmarken 
          Kort med vandledninger og størrelse på ledning 
          er nu klar. 
 
   17. Ny forbruger på Fjordmarken 22 
         Regning er sendt herfra. 
 
   18. Ny forbruger på Torpet 21 
         Mogens har bestilt en brønd. 
 



    19. Montering af måler hos Brigitte og Peter 
          Måleren opsættes på Langesbjergvej 74 på fredag. 
 
    20. Eventuelt 
          Intet 
 
    21. Næste møde 
          Tirsdag, d. 10. september kl. 19.00 på Vandværket. 
 
 
Jens Justenlund Hans Jørgen PedersenJacob Bejlegaard 
 
Mogens Poulsen Jørn Just 


