
 

 

 
 

Gjøl Private Vandværk a.m.b.a. 
Bestyrelsesmøde den. 18. november 2021. kl.19.00 

Mødested Vandværket. 

REFERAT 

01. Joan Vandværksadministrationen 19.00 
Joan præsenterer forbrugersystem, som forbrugerne kan bruge til 
at se f.eks. regninger og ændre sine egne oplysninger. Det er 
muligt at se om regninger er betalte eller ej. 
Vandværksadministrationen har en aftale med Revision 
Limfjorden i Thisted. Pris 10.000,- første år og 8.000,- fremover. 
Evt. trække data ud af Rambøl FAS til regneark. 
Kan modtage målerdata via CSV filer. 
Bestyrelsen er enige om at det er bedre at få sammenlagt 
bogholderiet ved Kontorhjælpens Vandværksadministration. Vi 
skal have opsagt Rambøll FAS, da der er software med i prisen 
ved Kontorhjælpens Vandværksadministration. Derudover ønskes 
det at skifte revisor til Revision Limfjorden, som Kontorhjælpens 
Vandværksadministration har en god aftale med. Prisen bliver for 
bogholderi og bogføring 76,59 pr. forbruger pr. år. plus 25,76 til 
Elbek & Vejrup samt 400 kr. til IT omkostninger. 
Bestyrelsen har underrettet Joan fra Kontorhjælpens 
Vandværksadministration at vi ønsker at arbejde sammen med 
dem fremover, med ovenstående pakke. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
02. Ekstraordinær generalforsamling Østerkær Vandværk 
Hans Jørgen og Mogens deltog og der var enstemmigt ja fra 
Østerkær Vandværk, til en sammenlægning. 
Henry deltager på GPVV bestyrelsesmøde d.d.: 
Østerkær Vandværk spørger om vi ønsker at de skal udarbejde et 
årsregnskab eller om de blot kan lave en balance til os. GPVV 
taler om at vi skal finde ud af hvad vores revisor ønsker. 
Årsregnskab er inklusiv i den aftale som Østerkær Vandværk p.t. 
har med Vandværksadministrationen. 
Der tales om procedurer for opsigelser af f.eks. forsikring og 
foreningsmedlemskaber m.m. i Østerkær Vandværk. Henry 
nævner at nogle ting skal opsiges inden 1. december. Henry laver 
en liste over aftaler som han opsiger. 
03. Silhorko Vandprøver 
Filtermaterialet fungerer ikke helt optimalt endnu i det nye filter, 
derfor er der sat ekstra skylning ned over filteret med et langt 
kobberrør. 
04. Krestian Frederiksen ønsket møde om sammenlægning 
Afventer Nørredige Vandværk. 
05. Takstblad 2022 
Gebyrer ændres og sendes til kommunen af JB. Øvige priser 
forbliver som de er. EL-prisen var med i overvejelserne. 
06. Oprydning vandværket 
 
  



 

 

 

07. Evt 

X Automation har sendt et oplæg på serviceaftale, men vi betaler 
allerede for softwareopdatering. JB undersøger om de opdaterer 
softwaren i denne pris eller om der skal betales yderligere for at de 
udfører opdateringerne. 
Bestyrelsens julefrokost afholdes efter nytår. 
08. Næste møde 
8. december 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


