
 

 

 

 

Gjøl Private Vandværk a.m.b.a. 

Bestyrelsesmøde den. 12. Januar 2022. kl.19.00 

Mødested Vandværket. 

REFERAT 

01. Joan Vandværksadministrationen Underskreven aftale m.m. 

Aftalen med Vandværksadministrationen er underskrevet og 

godkendt af hele bestyrelsen. Kontrakten er modtaget retur og sat i 

mappen på vandværket. 

På fredag den 14. januar har Mogens møde med Joan og Susanne, 

for overdragelse fra Susanne til Joan. 

Der er nogle hydranter som vi ikke ved hvad er for nogle, men det 

bør være registreret i Rambøll FAS, det skal der også styr på, på 

mødet. 

02. Østerkær Vandværk Underskreven aftale m.m. 

Henry har sendt liste over forbrugsmålere, for at vi kan 

kategorisere forbrugsstederne som hhv. alm. husstand og 

landbrug, for at fastsætte fast afgift. 

Flere af forbrugerne har markmålere og dem skal der sættes 

korrekt takst på. 

Vandværket i Østerkær er lukket ned og boringen proppet af. 

Kompressor og affugter kan evt. gemmes, så det kan benyttes hvis 

affugteren går i stykker på det store vandværk. 

Aftalen er underskrevet og arkiveret på vandværket d.d. 

  



 

 

 

03. Silhorko 

Har været på vandværket og fylde ekstra filtermateriale i det nye 

filter. Vandprøverne ser fine ud, men Silhorko mener de kan gøre 

dem endnu bedre, hvorfor de løbende holder øje med det nye 

filter, så det bliver kørt helt korrekt ind. 

04. Måleraflæsninger til Jammerbugt Kommune m.m. 

Limfjordsgade 77 vi modtager ikke signal fra måler og der har 

ikke været kontakt de seneste 9 måneder. Mogens undersøger 

hvorfor. P.t. er huset under renovering. 

Gråanden 27 var utilgængelig, men Mogens har undersøgt og den 

står på 0. 

Vi har udskrevet rapporter med pejlinger, vandforbrug, spild m.m. 

til Joan, så hun kan indberette tallene for os. 

05. Takstblad 2022 

Takstblad er opdateret med de priser vi besluttede at ændre på 

seneste møde. Efterfølgende er denne sendt til godkendelse ved 

kommunen. Denne er godkendt uden anmærkninger og lagt på 

hjemmesiden. 

06. Opdatering af hjemmeside m.m. 

Hjemmesiden er opdateret med alle referater og takstblad for 

2022.  

Vandværkets firmaadresse står til Troldevej 3. Denne skal ændres 

til Kontorhjælpen’s Vandværksadministrations adresse. 

07. Generalforsamling 2022 

Planlagt til den 24/3-2022 kl. 19.30. Mogens aftaler med revisor 

Anette at det er muligt. 

 

 

 



 

 

 

08. BNBO 

Der er et kursus som Mogens og Hans Jørgen deltager i. 

09. Evt. 

Ikke noget til dette punkt. 

10. Næste møde 

Forslag til dato er 9. februar kl. 19.00. Regnskab og budget skal 

gennemgås med revisor. Mogens spørger Anette om hun kan 

deltage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


