
Referat 
Bestyrelsesmøde 

Mandag, d. 5. marts 2018 kl. 19.00 
på Vandværket 

 
Alle bestyrelsesmedlemmer mødt 
 

1. Underskrive regnskab 
            Regnskabet underskrevet 
 
       2. Generalforsamling torsdag, d. 22. marts kl. 19.30 på Gjøl Kro 
            Ole Hermansen er dirigent. 
            Jens Justenlund og Jørn Just er på valg og genopstiller. 
            Mogens spørger de to suppleanter om de ønsker genvalg. 
            Jacob laver powerpoint. 
            Henning gennemgår regnskab og budget. 
 
       3. Køb af jord 
           Er ikke færdig. 
 
       4. Ændring af selskabsform 
           Er ikke færdig. 
 
       5. Køb af vandmålere 
           Nr. Halne VVS, Gjøl VVS og Aabybro VVS bedes komme med tilbud på 
           montering af vandmålere. 
           Vi har modtaget tilbud på køb af vandmålere fra Kamstrup. 
 
       6. Styringsproblemer 
           Ifølge Kaj Haugaard er problemet løst. 
 
       7. Træer på grunden 
           Der er rykket for træfældning. Rom spørges af Mogens for sidste gang. 
 
       8. Tilslutning af otte boliger på gammel sportsplads 
            Vand tilsluttes når vandværket har modtaget pengene. 
 
       9. Generalforsamling Region Nord 
           Mogens og frue, Hans J. og frue samt Jens J. og frue deltager i  
           generalforsamlingen. 
 



     10. Landmåler 
           Ca. 7000 kr. for opdatering af kort. 
 
     11. Persondataforordning 
           Jacob færdiggør arbejdet. 
 
     12. Nye boliger på Marken 
           Arbejdet er gået i gang og vandværket afventer. 
 
     13. Deltagere i fælles vandværksmøde i Brovst 13. marts 2018 
           Fire deltagere fra vores vandværks bestyrelse. 
 
     14. Vandrådet 
            Mogens Poulsen og Jens Justenlund deltog. 
 
     15. Stophane på Lykkegårdsvej 
            Nyt dæksel. Gl. vandværk behandles på næste møde. 
 
     16. Vandprøver 
            Vi afventer Jammerbugt Kommune. 
 
     17. Eventuelt 
           Messe i Aars. Jørn Just og Mogens Poulsen deltager. Jørn tilmelder. 
           Spar Nord om skatteindberetningspligt ( juridisk person/enhed ). 
 
     18. Næste møde 
           Der er aftalt et bestyrelsesmøde til tirsdag, d. 10. april 2018 kl. 19.00 på  
           Vandværket. Bestyrelsen mødes kl. 19.00 på Gjøl Kro torsdag, d. 22. 
           marts 2018, således at generalforsamlingen kan begynde kl. 19.30. 
 
 
Jens Justenlund Jacob Bejlegaard Hans J. Pedersen 
 
 
Mogens Poulsen Jørn Just 
 
  
  


