
Mødereferat 
Bestyrelsesmøde tirsdag, d. 20. juni 2017 kl. 19.00 

på Gjøl Vandværk a.m.b.a. 
 

Dagsorden 
 

1. Referat fra generalforsamlingen 
          Dirigent Ole Hermansen skal underskrive referatet. 
 
    1a. Konstituering 
           Formand: Mogens Poulsen 
           Sekretær: Jens Justenlund 
           Vagt: Jørn Just 
           IT-ansvarlig: Jacob Bejlegaard 
           Bestyrelsesmedlem: Hans Jørgen Pedersen 
 
       2. Vandprøver 
           Tilbud på vandanalyser. Jørn Just arbejder med sagen. 
 
       3. Opmærkning af stophaner 
           Efter næste etape af stophaner, skal alle stophaner 
           GPS-afmærkes og indsættes på kort. 
 
       4. Brandhaner 
           Vandværket har endnu ikke fået brev om, hvilke brandhaner 
           som skal sløjfes. Hvis en brandhane bliver defekt betaler 
           kommunen udgift til reparation. 
 
       5. Nye målere 
           Vi bruger Kamstrups målere. 
 
       6. Silhorko 
           Vi ønsker ikke serviceaftale med Silhorko. 
 
       7. Østerkær Vandværk 



           Vi er indstillet på at lave en samarbejdsaftale  med 
           Østerkær Vandværk om indkøb af Kamstrups målere. 
 
       8. Køb af jord 
           Generalforsamlingen gav tilladelse til køb af jord fra kommunen.  
           Der er tale om arealet vest for vandværket. Mogens Poulsen 
           får et møde i stand med kommunen om jordkøbet. 
 
       9. Oprydning på lager 
           I forbindelse med næste bestyrelsesmøde laves der op- 
           rydning på lageret. Mogens kontakter en person, som kan  
           rengøre værkets lokaler ca. tre gange om året. 
 
     10. SMS-service 
           Jacob og Jørn finder en ordning. 
 
     11. Styringsproblemer på vandværket 
           Xergi kommer for at finde fejlen. Jørn Just redegjorde for 
           problematikken. 
 
     12. Peter Jensen, Krikanden 6 
           Sagen om vandspild afklaret. 
 
     13. Licitation på næste etape vedr. udskiftning af stophaner 
           Gjøl VVS og Granly udfører arbejdet i efteråret. 
 
     14. Tidsplan for udskiftning 
           August- september 2017. 
 
     15. Forsikringer 
           Mogens undersøger om vi har brandforsikret. 
 
     16. Kontrakter mellem Jammerbugt Forsyning og de enkel- 
           te vandværker 
           Mogens kontakter Kaj Haugaard. 



     17. Eventuelt 
           Intet. 
 
     18. Næste møde 
           Tirsdag, d. 8. august 2017 kl. 19.00 på vandværket. 
 
      19. Vandafregning for Gjøl Kro 
            Regning sendes direkte til forpagteren og ejendoms- 
            selskabet stiller garanti for denne. 
 
Mogens Poulsen Hans J. Pedersen Jacob Bejlegaard 
 
 
Jørn Just Jens Justenlund 

 


