
Gjøl Private Vandværk A.m.b.a. 
Bestyrelsesmøde den 16. februar 2021 kl. 19.00 

01. Generalforsamling 
Generalforsamling den 25/3-2021 

02. Mail til alle 
Det arbejdes der på 

03. Aflæsning af EL- og hovedmålere 
EL-måler: 51318kwh 

Indpumpet råvand: 99.763 m3 

Udpumpet rent vand: 94.040 m3 

Skyllevand: 5.726 m3 

Solgt vand: 90.869 m3 

Spild: 3.171 m3 

Der mangler pejlinger og dem skal kommunen have. 

Solgt til Nørredige Vandværk: 250 m3 (skønnet forbrug - der er nu sat ny måler på) 

04. Aflæsning af målere ved forbrugerne 
Nørredigevej 172 havde stadig gammel måler, så den er blevet skiftet til ny måler. 434 m3. stod den på. 

Gråanden 19 indrapporterede ikke for 1. januar, så den er aflæst pr. 9 januar. Vi holder øje med om det er 
en tendens. 

05. Forbrugeraflæsning til kommunen 
Det kørte som det skulle. 

06. Vandspild 
Udregnet til 3,4% - det går under grænsen. 

07. Silhorko 
Silkorko har konteret under serviceeftersyn at filteret er dårligt. Herefter har vi modtaget tilbud på nyt 
filter. 

Filter er normalt dimensioneret til 25-30 år. Filteret på Gjøl Private Vandværk er ældre. 

Der er talt om hvorvidt der kan bruges ultralyd til at reparere filteret, men det er ikke en mulighed. 

En anden mulighed er at købe nye filtermaterialer for ca. 62.000, men udfordringen er at vi ikke ved om det 
vil holde særligt længe. 

Det er besluttet at vi skifter til nyt rustfrit filter pris 320.900 excl. moms. 

Derudover kommer bygningsarbejde (dør skal afmonteres og monteres igen) og EL-arbejde. 



08. X Automation 
Der er kommet tilbud på opgradering af IT-styringen på vandværket. Jacob kontakter Peter ved X 
Automation for at få klarlagt hvad det er tilbuddet indeholder. 

09. Renovering af boring 1 
-- 

10. AnalyTech Vandprøver 
Der er en overskridelse af grænseværdien på ammoniak+ammonium, men problemet løses med nyt filter. 
Overskridelsen er meget lille. 

11. Takstblad 
Takstblad er opdateret og godkendt af Kommunen. 

12. Vandråd 
Ingen aktivitet pga. Corona. 

13. Aflæsning af målere til Østerkær og Nørredige vandværk 
Nævnt under pkt. 3. 

14. Nyt vandstik på Fjordgade/Gammel hovedledning 
Har haft kontakt med Thomas Påske, men udsat pga. frost. Udgiften til vandstik betaler værket. 

15. Nye tiltag 2021 
Der skal laves nyt filter og der sættes antenner på resterende målere. 

16. Montering af antenner på målere 
Der er ca. 20 målere der er lang tid mellem vi modtager data fra. 

17. Hovedhaner: Hvad skal være åbent og lukket 
Hovedhane ved Drøvten 2: Lukket 

Marken / Hovvej: Lukket 

Ved Gråanden: Lukket 

18. Vandmåler til Nørredige 
Er sat op. 

19. Vand til Kaj Christensen - Brev 
Mogens kigger efter brev. 

20. Ny forbruger Taffelanden 8 oprettes 
Den er klar, der er gravet ind og lavet målerbrønd.  

21. Indkøbt målerbrønde 
Målerbrønde vi plejer at benytte er der lang leveringstid på. Derfor har vi købt til lager, to stk. almindelige + 
to stk. til sommerhus. De sættes på værket så vi har på lager. 

Er oprettet i Utiliread. 



22. Nørredigevej 176 måler frostsprængt 
Alle udgifter skal betales af forbruger. 

Måler nedtaget i fjernaflæsningssystem, så der er klar til opsætning af ny. 

23. Gråanden 3 og 5 
Grund er solgt fra og derfor nu ikke godt at vandledning går tværs over anden mands grund og der skal 
bygges nyt sommerhus hvor vandledningen går. 

Mogens tager møde for at aftale hvem der betaler hvad. 

24. Næste møde 
Næste møde 9/3-2021 
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