
Bestyrelsesmøde  
15. januar 2019 kl. 19.00 

 
Mødedeltagere: Hans; Jørn, Mogens og Jacob 
 

1. Status på udskiftning af målere 
Projektet er afsluttet. Der er en hydrant på Isbakken som skal undersøges, da 
det ikke er registreret som forbrugssted. 
 

      2.   Ekstraregning fra Nørhalne VVS 
            Er godkendt. Den var o.k. 
 
      3.  Regning fra Utiliread 
           Regning godkendt. For eftertiden sendes regninger til de andre værker 
seperat  
           til dem. 
 
      4. Status Silhorko 
          Silhorko kommer d. 22. januar og færdiggør. Der er bestilt ny pumpe til bund- 
          fældningstank, pumpe til skylle og luftpumpe. 
 
      5. Vandanalyse 
          Vandanalyse er lidt for høj på nitrit, men den skulle falde, når Silhorko har fær- 
          diggjort projektet vedr. filter, så der iltes mere. Nitrat vil så komme til at stige, 
          men det er der plads til. 
 
      6. Ny udstykning Marken 
          Vi er klar til at levere vand, når der kommer forbrugere på. 
 
      7. Huse på gammel sportsplads 
          Mogens følger op på at tingene bliver lavet som beskrevet fra værkets side. 
          Husk fliser omkring stophanedæksel. 
 
     8. Bytoften 
         Huse på Bytoften har betalt tilslutningsafgift. Ledninger mangler at blive lagt. 
 
     9. Renovering af boring 1. 
         Vi prøver at lade alle pumper køre og drosle ned for pumpen i boring 1. 
 
   10. Bundfældningsbeholder 
         Der er rødder inde i et rør, og de skal fjernes, men der skal graves. Vi venter 



         pga. grundvand og tager det i forbindelse med at Granly Entreprenør er på 
          Gjøl.  
 
    11. Vand til Birkumholm, Lasse Jensen 
          Tilsluttes til den lave tilslutningsafgift, men stiger forbruget til over 300 ku- 
          bikmeter/år, så skal differencen mellem den høje og lave tilslutningsafgift be- 
          tales. Der laves et brev. 
 
    12. Kalibrering af hovedmåler 
          Det undersøges hvad kalibrering koster og der tages beslutning ud fra dette 
          på næste møde. 
 
    13. Fællesmøde i Brovst d. 26. marts 
          Flere fra værket deltager. 
 
    14. Indberetning til kommunen vedr. forbrug 2018 
          Grundvand 106.974 kubikmeter 
          Filterskyl      1.163 kubikmeter 
          Udpumpet 105.811 kubikmeter 
          Er udført. 
 
   15. Fældede træer 
         Træer blev fliset i går. ( 14. januar ) 
 
   16. Generalforsamling forsøges planlagt til 21. marts 2019 
 
   17. Næste møde d. 5. marts 2019 
 
 
Hans J. Pedersen Jørn Just Jacob Bejlegaard Mogens Poulsen  

 
 


