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BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 1. FEBRUAR 2018 
 
Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Ole Thomsen (OT), Bjarne Karlsen (BK), Søren Faurholt (SF), Birdie 
Christiansen (BC), Mogens Klitgaard Nielsen (MKN) 
 
Afbud: Ingen 
 
Underskrift af referat fra sidste møde 
 
Referat underskrevet. 
 
Orientering – møde hos Brønderslev Forsyning 
 
Brønderslev Forsyning: 
 
BT og BK møde hos Brønderslev Forsyning omkring sikkerhedsforbindelser. Drøftelse af den østlige 
forbindelse og specifikt betalingen deraf. En 50/50-betaling er ikke umiddelbart deres holdning, 
men de tager den med retur til Brønderslev Forsyning for nærmere. Etableringen deraf varetages af 
Brønderslev Vand. 
 
Efter Luneborg Vandværks overgang til Brønderslev Vandforsyning har vi også denne 
sikkerhedsforbindelse (den vestlige) som ikke kræver mange forberedelser at iværksætte. 
 
Rundt om Hammer Bakker: 
 
Henvendelse pr. mail fra formanden for Vodskov Vandværk vedr. Rundt om Hammer Bakker og 
indgåelse af samarbejde omkring vandværksbestyrer-post. Der afholdes et møde omkring dette og 
det er dette møde som vi i vandværket er inviteret til. 
 
Drøftet at vi bør deltage i mødet, men ser ikke umiddelbart vores deltagelse i et sådant samarbejde 
som værende aktuelt. SF og OT deltager. 
 
Brændskov 
Gennemgang af ledningsnet på Brændskov ved OT og BK. Mangler opmåling. 
 
Øvrig orientering 
2 nye tilslutninger primo 2018 – Bilgårdsvej 21C og 21D. 
 
Vandbrud på Tylstrupvej 35 og efterfølgende på Hjallerupvej. 
 
Økonomisk status ved kassereren 
 
Driftskonto I/S 674 tkr. pr. dags dato og vores Amba 90 tkr. 
 
Opgørelse 2017 – spildevand tilgode 38 tkr. incl. moms. 
 
Grøn afgift 26 tkr. skyldes til SKAT pr. årsskiftet. 
 
 



Ordinær generalforsamling – herunder praktiske ting ifm. generalforsamlingen, regnskab 2017 
og budget 2018 
 
Kroen bestilt. 
Åse Gahner bestilt – hun ankommer til kroen kl. 18.30. 
 
Regnskab 2017 
Gennemgang af 1. udkast til årsrapporten for 2017 ved MNK herunder drøftelse af enkelte poster og 
forslag til ændringer af opstilling. 
 
Budget 2018 
Gennemgang af budget-oplæg for 2018 og drøftelse af ændringer i relation til forventninger til 
vedligeholdelse mv. 
 
 
Vandanalyser – vandanalyse fra Eurofinns  
 
Kommunen tog analyser i vores vandboring: Boring nr. 3 (Arendrupsvej) – højt nitratindhold i øverste 
del af boringen (øverste filtersætning). Vi henter dog vores vand i den nederste del af boringen. 
 
BK har haft kontakt til Aalborg Kommune med forespørgsel om analyseprogrammet for 2018. Der 
arbejdes på sagen hos kommunen og der er således ingen udmelding herom endnu. 
 
Fastsættelse af næste møde 
 
Lørdag 17. februar kl. 10 på vandværket. 
 
Eventuelt 
 
Kloakker udenfor på vandværket – etablering af rottespærre? OT følger op herpå. 
 
Kommunalt tilsyn på vandværket – BK deltog. Yderst tilfreds med tilsynet, men endelig rapport er 
ikke modtaget endnu. 
 
Lukket dagsorden 
 
 

 
 

Ref. Birdie Christiansen 
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