
Bestyrelsesmøde  
Tirsdag, d. 30. oktober 2018 kl. 19.00 

på Vandværket 
 

Mødedeltagere: Jacob, Mogens, Jørn, Hans Jørgen, Jens, Kristian 
fra Nørredige og Henry fra Østerkær 
 

Dagsorden 
 

1. Status på udskiftning af vandmålere. 
Arbejdet er afsluttet. Kontraventil mangler i Gjøl-hallen. 
 

     2. Fordeling af regning fra Kamstrup 
         Nørredige Vand 34.498 kr. 
         Østerkær Vand 46.856 kr. 
 
     3. Fordeling af regning fra Nørhalne VVS 
         Regning fra Nørhalne VVS er indeholdt i pkt. 2. 
 
     4. Ekstra arbejder 
         Regning kommer senere. 
 
     5. Klage Ib Jensen 
         Sagen er afsluttet 
 
     6. Gjøl Havn 
         Regning til Jammerbugt Kommune: 1100kr x 4 til Jammerbugt  
         Kommune 
 
     7. Eftersyn Silhorko 31.10.2018 
         Flyderen er ikke i orden. Der afsluttes med en rapport. Mogens  
         og Jørn er til stede. 
 
     8. Tømning af bundfældningstank og reperation 
         S.P. Jensen, ca. 7 kubikmeter 



     9. Renovering af boring nr. 1 
         Arbejdet udføres  mandag, d. 5. november. Pris ca. 15.000 kr.  
         Jørn er på Vandværket 
 
   10. Vandindvinding 
         Vi har fået ny vandindvindingstilladelse på 130.000 kubikmeter  
         om året 
 
   11. Tilsyn på Vandværket 27. september 2018 
         Rapport er udfærdiget 
 
   12. Vandrådet 
         Næste møde 20. november 2018 kl. 16.30 på Søparken. Jørn  
         Just deltager og uddyber pkt. 4 fra referat nr. 3, 2018 
 
   13. Nye boliger på Bytoften 
         150.000 kr. regning. Tilslutningsafgift til Byggeselskabet a/s, 
         Viborg. 
 
   14. Status på nye grunde på Marken 
         Ny udstykning på Marken er afsluttet 
 
   15. Status på nye huse på Gammel Sportsplads 
         Mogens følger op på arbejdet. Stophane ved hvert hus skal  
         laves 
 
   16. Endeligt skøde på køb af jord til vandværket 
         Skødet er fremsendt fra advokat, Per Mogensen 
 
   17. Nyhedsbrev fra Jammerbugt Kommune 
         Om beredskabsplanen. Formanden kontakter kommunen, så vi 
         kan få opdateret planen 
 
   18. Danva 
         Er opsagt. Danva har bekræftet opsigelsen fra vores side 



    19. Kontrakt med afregning til Jammerbugt Kommune 
          Afregning foretages efter model 2. 
 
    20. Julefrokost, lørdag, d. 8. december 2018 
          Gjøl Kro. Vi melder hurtigt tilbage til Mogens. 
 
    21. Næste møde 
          Tirsdag, d. 15. januar 2019 kl. 19.00 på Vandværket 
 
 
Mogens Poulsen Jørn Just Hans Jørgen Pedersen 
 
Jakob Bejlegaard Jens Justenlund 
 
  
 
 
 


