
Gjøl Private Vandværk A.m.b.a. 
Bestyrelsesmøde den 09. januar 2021 kl. 10.00 

 

1. Generalforsamling Region Nord 24. okt. 
Mogens og Jørgen deltog. En god generalforsamling, men efterfølgende blev der ballade og den tidligere 
formand blev afsat. 

2. Mail til alle 
JB hjælper de enkelte med at få det opsat. 

3. Aflæsning af el- og hovedmåler 
Just får lagt EL med ind i vores flowrapport. 

4. Aflæsning af målere ved forbrugere 
Det køres en tur d.d. for at opsamle de sidste målere der endnu ikke er aflæst. Der er d.d. 37 målere der 
ikke er hørt fra indenfor de seneste 7 dage. 

5. Forbrugsaflæsning til Jammerbugt Kommune 
JB sender til Gitte ved Jammerbugt Kommune og Susanne 

6. Vandspild 
Når sidste målere er aflæst, ved vi hvad spildet er på vandnettet er. 

7. Silhorko 
Just har fået hjælp fra Silhorko UB og det udligner en faktura vi synes var lidt for høj. 

8. Brandhane ved Christian Torp 
Mogens og Susanne laver opgørelse. 

9. Renovering af boring 1 
- 

10. AnalyTech 
Vandprøver kommer automatisk ind på hjemmesiden. 

AnalyTech er blevet solgt, men vi kører videre med dem. 

11. Takstblad 
Rettet og sendt til godkendelse ved kommunen. 

12. Vandråd Just 
Aflyst pga. Corona 

13. Aflæsning af målere ved Østerkjær og Nørredige 
Det klarer Mogens. 

14. Nyt vandstik på Fjordgade/Gammel hovedledning 
Mogens er på sagen 



15. Nye tiltag 2021 
Til behandling senere - evt. stophaner Lykkegaardsvej 

Sidste eksterne antenner monteres. 

Just undersøger om der skal service på generatoren 

16. Montering af antenner på målere 
Tages stilling til når vi har afsluttet årsaflæsning 

17.  Hovedhaner: Hvad skal være åben og lukket 
To målerbrønde lukkes på marken/hovvej og i bjergskoven 

18. Vandmåler til Nørredige 
De skal betale måleren, den har GPVV betalt. Der sendes en regning. Regning fra Nørhalne VVS skal sendes 
videre til Nørredige vand. 

19. Vand til Kaj Christensen 
Der er lavet vand ud til Kaj. Der laves en opgørelse. 

20. Evt. gammel vandværk på engene 
- 

21. Næste bestyrelsesmøde 
Generalforsamling d. 25. marts 
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