
Gjøl Private Vandværk a.m.b.a. 
Bestyrelsesmøde den 1.Juli 2021. kl.19.00 Gjøl Kro 

Referat 

01. Møde om salg af jord til Per Mariager 40248878 19.30 
Vilkår samt pris, aftalt på seneste bestyrelsesmøde, fremlagt for 
Per Mariager. 
Der er aftalt placering med Per. Han går videre med arkitekt og 
vender tilbage til vandværket. 
02. X-ergi Motor 
Der er nogle tekniske udfordringer med generatoren, når den har 
været slået til. Der kommer tilsyneladende heller ikke alarmer på 
sms længere. Det sørger Jørn Just for at tale med Xautomation om. 
03. Sammenlægning med Østerkær Vandværk 
Det blev aftalt at vi spørger Østerkær Vandværks bestyrelse om de 
vil deltage på næste bestyrelsesmøde, for en indledende snak. 
04. Generalforsamling Nord 
Jørn Just og Jacob Bejlegaard deltog.  
Lindholm Vandværk havde en række forslag til 
vedtægtsændringer. Hovedparten blev nedstemt. 
De nævner at de har haft udfordringer med at få udleveret 
medlemsværkernes e-mailadresser grundet GDPR, hvilket de ikke 
mener er en plausibel grund. 
Et af Lindholm Vandværks forslag om mindretalsbeskyttelse. De 
havde sat et forslag på 20 vandværker, men generalforsamlingen 
menter at det var for få og at det kunne skabe for meget uro. 
Der var forslag om afstemning omkring godkendelse af 
bestyrelsens beretning. Dette blev stemt igennem, men skal op på 



næste generalforsamling, idét der var for få på denne 
generalforsamling, til at kunne stemme det igennem. 
En ændring der tidligere er stemt igennem var en ændring til 
paragraf 7 og denne blev endelig vedtaget på denne 
generalforsamling. Det var det eneste forslag der blev endeligt 
vedtaget på denne generalforsamling. 
Der blev valgt nyt bestyrelsesmedlem Niels Andreasen, Granly 
Vandværk. Han træder ind i stedet for Martin, som har valgt at gå 
af, idét han har siddet i en periode nu. Niels er tidligere suppleant. 
Han ønsker at bidrage til at formulere den strategi der er i Danske 
Vandværker, så den passer ind i hverdagen og på et sprog som 
forbrugeren kan forstå, for at sikre de små værkers 
eksistensberettigelse. 
Der blev informeret omkring: 
• Møde / kursus i sammenlægning af værker i 2022. 
• Temaet i vandposten omkring blødgøring af vand. 
• Slam - lov om at det nu skal deponeres. 
• Højesteretssag der betyder at vi nu kan opkræve fast afgift fra 

alle lejemål, på trods af de har én fælles måler 
• Evt. kommende straf ved biologisk forurening og uforudsete 

driftsforstyrrelser 
• Bestyrelseskodeks - vi skal svare på evaluering. 20% af 

medlemsværkerne har svaret. Målet er at vi mindst skal op på 
75% af værkerne inden udgangen af denne strategiperiode. 

• Der blev vist kort over hvor BNBO er gennemgået og kortet 
viste at Jammerbugt Kommune havde gennemgået BNBO. 
Hvad skal vi gøre? Skal vi gøre noget? 

• Næste vandpost handler om digitalisering. 
 
05. Vores Generalforsamling 



Referat klar til underskrift ved Ole Hermansen 
06. Vandrådet Just 
Jørn Just nævner at næste møde er 2. September. 
07. Fjordgade Gammel hovedledning 
Er i gang. 
08. Gråanden 3-5 
Mogens har været forbi flere gange, for at træffe nogen hjemme, 
da der er en vandledning der løber under en andens grund. 
09. Silhorko Status på udskiftning af filter 
Er gået efter planen. Filteret er skiftet. Der er lidt småting med 
teknikken. Jim fra Silhorko er kommet forbi for at undersøge hvad 
der er galt. 
Da der blev talt om Silhorko, blev der nævnt at der tilsyneladende 
er noget galt med kontraventilen i boring 2. Jim fra Silhorko vil 
gerne komme forbi og sørge for at der er den samme mængde 
vand over filteret, samtidig med at Nordjysk Grundvandssænkning 
tager den op. 
10. Montering af Antenner 
Jacob Bejlegaard undersøger dækningskort for at undersøge hvor 
mange vi evt. skal bruge, da der er varslet prisstigninger fra 
Kamstrup, som leverer antennerne. Jacob vender tilbage til 
Mogens Poulsen. 
11. Ny forbruger tilsluttet Kjeld Dahl Sørensen Gråanden 27 
Hydrant, som er blevet konverteret til forbruger. Er tilsluttet. Der 
er gratis byggevand, men ikke til campingvogn m.m. Sker det, 
sættes der måler på til nytår. Mogens Poulsen holder øje. 
12. Hans Skafte Andersen Montering af måler samt stophane 



Nørredigevej 160. Vandværket betaler for at finde stophanen, samt 
lave så den kan findes igen. Alt andet betaler Hans Skafte 
Andersen selv. 
13. Oprydning på kontoret m.m. 
Udsættes til næste gang. 
14. Evt. 
Jacob Bejlegaard laver et skema, hvor vi kan skrive alle ændringer 
på vandnettet ind på, så Thvillum kan få denne liste, når de 
kommer forbi én gang årligt, for at lave nye indtegninger. 
15. Næste møde 
Den 7. September. Henry fra Østerkær vandværk er inviteret 


