
 

 

 

 

Referat 

Gjøl Private Vandværk a.m.b.a. 

Bestyrelsesmøde den 13. April 2021. kl.19.00 

Tilstede: Rasmus, Hans Jørgen, Mogens, Jørn og Jacob 

01. Regnskab 2020 

Der er underskrevet regnskab. 

02. Budget for 2021 

Budget er gennemgået på tidligere møde med revisor. 

03. Generalforsamling 

Den fastsatte dato for generalforsamling fastholdes og Mogens 

sætter annonce i avisen, så den er i 14 dage før 

generalforsamlingen. 

04. Per Mogensen Udtrædelse 

Mogens har modtaget mail fra Advokat Per Mogensen, som siger 

at man ikke kan træde ud af vandværket uden at nedlægge sit 

matrikelnummer. Dette står nævnt i vandværkets vedtægter. Dette 

er især relevant i forhold til de minkfarme som måske på sigt skal 

nedlægges. 

05. Silhorko 

Silhorko levering af nyt filter er blevet forsinket, så de kan nu 

først montere det først i juni. Uge 22. 

06. X-Ergi 

Der er blevet monteret nyt automatik, men der er ikke kontrolleret 

om pejling er kommet på rapporten. Ligeledes skal EL med på 

rapporten. Jacob kontrollerer om dette er kommet på rapporten, 

ellers kontakter Jacob, Peter ved XAutomation. 

  



 

 

 

07. Fjordgade Gammel hovedledning 

Mogens har været dernede, for at tale om ny hovedledning. 

Afventer lige en fotograf i forbindelse med hussalg, men derefter 

skydes ny stikledning ind. 

08. Gråanden 3-5 

Mogens har været forbi i forbindelse med dette (læs tidligere 

referater). Der har ikke været noget i gang derude og derfor bliver 

punktet til senere behandling.  

09. Bent Søndergaard Frostsprængt måler 

Ny måler monteret. Pris inkl. montering 1491,25. 

10. Montering af Antenner 

Pågår. 

11. Kaj Beilegaard Aftale 

Mogens laver dokument vedr. fast afgift for enfamiliehus i stedet 

for landbrug og får det underskrevet. 

12. Helge Vestmark Jensen 

--- 

13. Evt. 

På næste møde sættes der tid af til oprydning. 

Næste år vil vi undersøge muligheden for at få sået vilde blomster 

på det jord vandværket har erhvervet sig tidligere. 

14. Næste møde 

Generalforsamling 27. maj 2021 


