
 

 

 
 

Gjøl Private Vandværk a.m.b.a. 
Bestyrelsesmøde den 7.September 2021. kl.19.00  

REFERAT 

01. Møde med Østerkær Vandværk om evt. samenlægning 
Møde med Øster Kjær vandværk. 

Regner med at udpumpe mellem 8000 - 9000 m3.  

Udmærket vandværk. Har sat prisen på fast bidrag op, for at have en økonomi der går i 0. 

Bestyrelsen var enige om at foreslå generalforsamlingen at forsøge at lave en sammenlægning. 

Har et håb om at der er opbakning om dette. 

Ledningsnet er i plastic. Der er 4,4 km. samlet. 

Målerbrønde er vandværkets målerbrønde. 

I dag tager Øster Kjær Vandværk 3,75 kr. for vand. Fast takst er 1.200,-. Målerleje 100 kr. Fast afgift sat op 
til 1800,-. 

Kommer med et vandværk der skal væk.  

Kommer med en væsentlig højere egenkapital pr. forbruger. 

33 - 34 forbrugere. 40 vandure. 

Gjøl private Vandværk har indvindingstilladelse til 130.000 m3 pr. år og forventer at sælge 75.000 m3 pr. år 
som det ser ud nu, hvor der ikke er mink. Derfor er der rigeligt spænd til at udpumpe til Øster Kjær også. 

Mødes igen den 5. oktober. Mødes kl. 17.00. 

Begge værkers bestyrelser er enige om at vi skal arbejde på at få lagt værkerne sammen. 

Gjøl Private Vandværk skal kigge på regnskabet fra Gjøl Østerkær Vandværk I/S for at se hvad der skal til for 
at lægge værkerne sammen. 

Jacob taler med vandværksforeningen, for at høre om der er noget vi skal være specielt opmærksomme på 
ved en sammenlægning. 

02. X-ergi Motor 
Jørn kontakter Xergi igen vedr. generatoren. Jørn snakker med Jess om motorolie på generatoren. 

03. Salg af jord Per Mariager 
Per arbejder på sagen. 

 
 



 
 
04. Referat fra generalforsamling underskrevet 
Er underskrevet af Ole Hermansen. 

05. Møde med Jammerbugt kommune den 05.10.21. 
Mogens undersøger vedr. forplejning. 

06. Vandrådet Just 
Intet nyt.  

07. Fjordgade Gammel hovedledning 
Er lavet og der skal laves en smule reetablering. 

Der var gået et vandrør ved havnecaféen. Det er kommunens og Mogens har underrettet dem. 

08. Gråanden 3-5 
Intet nyt. 

09. Silhorko Status på udskiftning af filter 
Der skal efterfyldes med filtermateriale. Mangler tilbagemelding fra laboratorium. 

10. Montering af Antenner 
Vi tager det roligt med antenner. Tager det på næste møde også. 

11. Ny forbruger tilsluttet Kjeld Dahl Sørensen Gråanden 27 
Vandur monteres til nytår. Byggevand stopper der. 

12. Hans Skafte Andersen Montering af måler samt stophane 
Der bliver monteret vandur på Hans’ regning. 

13. Oprydning på kontoret m.m. 
14. Evt. 
15. Næste møde 
 


