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BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 11. DECEMBER 2019 
 
Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Bjarne Karlsen (BK), Ole Thomsen (OT), Birdie Christiansen (BC), 
Søren Faurholt (SF), Mogens Klitgaard Nielsen (MKN) 
 
Afbud: ingen 
 
Underskrift af referat fra sidste møde 
 
Underskrevet. 
 
Orientering og indkommen post mv. herunder: 
 
Referat fra møde i grundvandssamarbejde region nord: 
BT orienterede om deltagelsen i mødet, som var som det plejer. Ingen information fra 
grundvandssamarbejde og ej heller fra direktøren. 
Information til deltagere om at Aalborg Kommune vil mægle ift. til de vandværker som deltager i 
Hammer-Bakker-samarbejde (2 x Sulsted, Vestbjerg og Grindsted). Mærkeligt at dette blev 
præsenteret på dette møde! 
 
BT har svaret Aalborg Kommune ift. Takstblad, information om bestyrelsen.  
 
Opdatering vedr. spildevandsopkrævning: 
Vi har fået svar på vores nej til underskrift af aftalen om levering af måleroplysninger, som primært 
refererer til generelle forhold omkring pligt til levering mv. Efterfølgende har flere af regionens 
vandværker afholdt et fælles møde på Lindholm Vandværk, hvor vi var repræsenteret af BK og BT. 
Der blev på mødet nedsat et 4 personers udvalg til videre drøftelse med Aalborg Forsyning og man 
har også skrevet en mail til Forsyningen omkring dette, men de har ikke svaret tilbage herom. 
En anden problemstilling ift. drøftelserne vedr. opkrævning er GDPR, som man fra Aalborg Forsyning 
ej heller har forholdt sig til. 
 
Information til vores forbrugere: 
Vi har aftalt at der i løbet af januar måned skal henvises til på vores hjemmeside, at vandregning 
fra Tylstrup Vandværk falder da opkrævning af vandafledningsafgift jo ej længere skal varetages af 
Tylstrup Vandværk. Og i øvrigt drøftede vi at hele sagen skal med i information til vores 
generalforsamling. 
 
Status på nedlukning af I/S: 
Det forventes at vi får lukket I/S inden nytår. Mogens Klitgaard henvender sig til Aase for afklaring 
af status. 
 
Julegaver: 
Bestyrelsen plejer at få julekurv. Der stilles forslag om at vi igen i år gør det samme. Vedtaget. 
 
Tylstrupparken, etablering af 7 byggegrunde – projektet er afsluttet. 
 
Drøftelse af vores etablering af vand i Ajstrup Nørrehede. Alle tilfreds med vandtryk. Mangler 
etablering af tinglysning. 
Til foråret sendes Per Thomsen ned for at reparere nogle græskanter mv. for at sikre at vi har 
reetableret området efter gravearbejderne. 



 
Økonomisk status ved kasseren, herunder budget 2020, takster mv. 
 
AmbA-kontoen indestående pr. dags dato på 1.281 tkr. Indestående på I/S-kontoen 736 tkr. (der er 
indsat på I/S-kontoen fra aftalekonto i Jutlander Bank efter dennes snarlige negative rente). Der er 
af store betalinger på AmbA-kontoen 4. kvt. indbetaling 990 tkr., spildevandsafgift 4. kvt. (aconto) 
390 tkr.  
 
Drøftelse af hvor vi eventuelt kunne have pengene placeret men svært at finde hvor der ikke 
opkræves negativ rente. 
 
Henvendelse fra Jyske Sparekasse – ophør med aftalekonto i dag 11/12 – vi har aftalt at lade 
pengene stå indtil 31/12 med 0 i rente, hvorefter negativ rente træder i kraft. 
 
Budget 2020 – forslag til projekter: 
Nyt tagpap på vores vandværksbygning. 
Prøvegravninger i Ultvedparken ift. vurdering af hvilken tilstand vores rør er i. 
Kontrol af hovedstophaner. 
Drøftelse af indkøb af nye tanke i rustfri stål, eventuel udskiftning af vores betontanke på sigt. 
Afsætte penge til indledende analyser (evt. Kemic) af vores tanker omkring disse – etablering hvor 
mv. 
Udskiftning af stikledningsstophaner. 
 
Oplæg i budget at vores takst er uændret (trods stigning i taksten på grundvandsbeskyttelse på 0,10 
øre). 
 
Vandanalyser 
 
Seneste og årets sidste vandanalyse blev foretaget på Larsgårds Mark. Analysen viste at alt er i 
orden. 
Der forventes generelt flere analyser/udvidelse af analyseprogram fremover pga. forventninger om 
flere pesticider mv. Vi følger trop og tager alle prøverne. 
 
Fastsættelse af næste møde, herunder fastsættelse af generalforsamling 
 
Bestyrelsesmøde onsdag d. 29. januar 2020. 
 
Generalforsamling onsdag d. 19. februar 2020. 
 
Eventuelt 
 
Ingen. 
 
Lukket dagsorden 
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