
Referat 
Bestyrelsesmøde 

Tirsdag, d. 24. oktober 2017 kl. 19.00 
 
Deltagere: Mogens Poulsen, Jacob Bejlegaard, Hans Jørgen Pedersen og Jens  
                   Justenlund. Afbud: Jørn Just. 
 

Dagsorden 
 

1. Vandprøver Analytech 
            Der er udvidelse af vandprøver, så der også undersøges for de pesticider, 
der  
            er fundet adskillige steder i Danmark. 
 
       2. Ændring af selskabsform 
           Ændringen er ikke helt på plads, men Per Mogensen arbejder på sagen. 
 
       3. Køb af jord 
           Underskrifterne er i orden. Skel er afsat. Mogens indsender underskrifterne til 
           Jammerbugt Kommune. 
 
       4. Protokol 
           Jacob finder en på nettet. 
 
       5. Defekte målere 
           De skiftes ud. 
 
       6. Styringsproblemer på vandværket (regning) 
           Der har været problemer med skylleværket. Der har været servicemand fra  
           Xergi og fejlen er rettet. 
 
       7. Træer på vores grund, evt. fældning 
            Mogens tager kontakt til Chr. Rom. 
 
       8. Peter Jensen, Krikanden 6 
           Sagen er ikke afsluttet. 
 
       9. Opstart på udskiftning af stophaner (status) 
           På Mølstubvej er der nedsat en hovedhane. Der er for lidt vandtryk på 
Grebjerg  
           22. Der findes en løsning. 



 
     10. Besked til forbrugerne ved udskiftning 
           Forbrugerne får besked. 
 
     11. Rengøring 
           Hver tredje måned gøres der rent på vandværket. 
 
    12. Vand på Marken til nye grunde 
           Vandværket opkræver ikke tilslutningsafgift for grunden er solgt. 
 
    13. Temaaften 
           Jens tilmeldt til mødet 13. november i Brovst. 
 
    14. Afmærkning af stophaner på kort 
          Om fjorten dage begynder dette arbejde. 
 
    15. Eventuelt 
          Intet. 
 
    16. Næste møde 
          Onsdag, d. 22. november kl. 19.00 
 
 

Jacob Bejlegaard Hans Jørgen Pedersen 
 
 

Mogens Poulsen Jens Justenlund 
  


