
Gjøl Private Vandværk A.m.b.a. 
Bestyrelsesmøde den 24. juni 2020 kl. 19.00 

01. Generalforsamling Region Nord 24. oktober 2020 
Jørn Just og Mogens Poulsen deltager fra Gjøl Private Vandværk A.m.b.a. 

02. Thvilum tirsdag d. 20 opmåling 
To stophaner skal tegnes ind på Gl. Kjellerupsvej skal måles ind. Målerbrønd i sommerhusområdet som 
stod i skel, er blevet flyttet og skal tegnes ind. Jørn Just hjælper Thvilum. 

03. Thvilum Opdatering af kort 
Jacob gennemgik hvordan man kan se opdatering af kort på WebGIS og sendte adgangsoplysninger til 
bestyrelsen. 

04. Kamstrup 
Bestilling af 40 stk. antenner til målere der ikke er registreret i Utiliread fjernaflæsning. 

05. Silhorko 
Just snakker med dem. 

06. Takstblad 
Bestyrelsen har gennemgået takstblad og talt om mindre salg af vand i forbindelse med mindre drift på 
minkfarmene. Vi venter med at kigge på prisstigninger, da værket har en økonomisk buffer. 

07. Gamle vandmålere 
Gamle vandmålere solgt målere for 13.330 og Østerkjær vandværk skal have 730 kr. 

08. Brandhane ved Christian Torp 
Brandhane på Limfjordsgade fjernet. Vandværket får tilskud, som kommer forbrugeren til gode. 

09. Renovering af boring 1 
Afventer til næste år. 

10. AnalyTech Vandprøver 
Midlertidige vandprøveresultater overskrider nogle parametre. Vi afventer endelige resultater. Det er 
oppumpet vand der ligger udenfor værdierne. Udpumpet ser godt ud og lægger indenfor værdierne. 

11. Vandprøver hjemmeside 
Vandprøverne lægges på hjemmesiden som de kommer. 

12. Vandrådet Just 
Just deltager og bestyrelsen får referat efterfølgende. 

13. Generalforsamling 
Ingen forbrugere mødte op. Det er nok grundet Covid-19. Der var annonceret på Facebook, Aabybro Posten 
og på hjemmesiden www.gpvv.dk. 

14. Ny vandstik på Fjordgade/Gammel hovedledning 
Hus på fjordgade. Mogens kontakter ham vedr. flytningen. 



15. Nye tiltag i 2020 
Eksterne antenner på målere. 

16. Montering af antenner på målere 
- 

17. Hovedhaner: Hvad skal være åben og lukket 
- 

18. Vandmåler til Nørredige 
Måleren virker ikke. De har haft åbnet i en uge. Mogens snakker med Kristian Frederiksen om at de skal 
sætte en ny måler på. 

19. Nordjyske bank 
Mogens forsøger at få en netbank-adgang, så vi kan se hvad der er på kontoen. 

20. Evt. Gammel vandværk på engene 
Ikke vores værk. 

21. Næste møde 
Julefrokost på Kroen den 20. november. Der afholdes bestyrelsesmøde inden. 
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