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BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 12. JUNI 2019 
 
Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Bjarne Karlsen (BK), Ole Thomsen (OT), Birdie Christiansen (BC), 
Søren Faurholt 
 
Afbud: ingen 
 
Underskrift af referat fra sidste møde/generalforsamling 
 
Underskrevet. 
 
Orientering, herunder renoveringsarbejde Brandborgvej/Hedensvej (afsluttet), evt. nyt omkring 
Tylstrupparken, Kampagnen Mit Vand, Indsatsplan for Hammer Bakker og Tylstrup 
 
Renoveringsarbejde Brandborgvej/Hedensvej (afsluttet).  
Arbejdet er afsluttet. En dyr omkostning, idet området var udfordrende. BK oplyste om følgende 
udgifter i hovedtal: VVS-udgift etape 2 i 2019 ca. 130 tkr. og 216 tkr. i graveudgift (herunder mange 
underboringer). Tvilum opmålte området i fredags. 
 
Kampagnen Mit Vand 
BT deltager i evalueringsmøde i kommunen i morgen 13. juni. Bestyrelsen finder kampagnen et fint 
tiltag – måske en anelse for kort. Fint modtaget materiale fra kommunens side. BK – undren over 
manglende deltagelse af Aalborg Forsyning/Aalborg Kommune. Vi i vandværket fortsætter dog med 
fokus på Mit Vand – bl.a. ved vores samarbejde med skolen i det nye skoleår. Vandsamarbejdet vil 
også gerne deltage i en emneuge. 
 
Drøftelse af eventuel oprettelse af facebook-side og/eller bedre hjemmeside. Vi går i bestyrelsen i 
tænkeboks herom. BK præsenterede 3. mulighed idet Megrova tilbyder sms-service.  
 
Tylstrupparken 
BK har fået mail fra kommunen i dag omkring tilslutningsafgift-pris. Uge 40-41 forventes det at 
vores arbejde skal ske. Ole Kristiansen og Per Thomsen er varskoet omkring planerne. 
 
Indkaldelse til det årlige orienteringsmøde i Aalborg Kommune ved forsyningsrådmand Lasse P. N. 
Olsen den 19. juni 2019. 
 
Indsatsplanen for Hammer Bakker og Tylstrup 
Drøftelse af opkøb af områder – tilbageholdenhed fra vandsamarbejdet (ingen midler) og drøftelse 
af hvorvidt vi eventuelt selv skal opkøbe områder. Opbakning generelt set i samfundet til opkøb af 
områder via politiske beslutninger men desværre også med afventende lodsejere som sidder som 
gidsler i sagen. 
Vi skal følge med i hvad der foregår, men forventer ikke at der sker noget i sagen. BT spørger på 
kommunen om muligheden for download af hele indsatsplanen som pdf, idet dette pt. ej er muligt. 
 
Økonomisk status, herunder fastsættelse af bestyrelseshonorar 
 
Amba-konto indestående pr. dags dato 905 tkr. I/S-konto indestående pr. dags dato 25 tkr. 
 
Større poster – 2. aconto-afregning fra forbrugerne ca. 900 tkr. spildevand betalt 2. aconto 390 tkr. 
Herudover naturligvis omkostninger vedr. Hedensvej-projektet. 



 
Overgang til halvårlig moms. 
 
Revisor og BK har arbejdet med kontoplan – i Megrova Finans. 
 
Fastsættelse af bestyrelseshonorar (enig beslutning i bestyrelsen foretaget af OT, SF og BC) 
Formand nuværende 20 tkr. / ændret til 25 tkr. 
Kasserer nuværende 40 tkr. / uændret 40 tkr. og derudover timer til assistance på værket. 
 
Vandanalyser 
 
Bestyrelsen bad om prøvetagning pga. anbefalingen heraf. Nyt stof som vi har fået foretaget prøver 
på i henhold til anbefaling. Vores er taget på afgang vandværk og viste ingen tegn på stoffet. 
 
Det er forventningen, at den indgår i fremtidige ordinære prøvetagninger. 
 
Nye projekter, nye forbrugere Larsgårds Mark, renovering Ultvedparken 
 
Larsgårds Mark 
BK og BT deltog i møde med forbrugere på LM som gerne vil på vores ledningsnet. Det er kun en 32 
mm ledning som ligger fra Hjallerupvejen. De vil bekoste en Ø50-ledning som de endvidere bekoster 
en tinglysning på til Tylstrup Vandværk. Vi skal efterfølgende etablere 150 m ledning til 
forbrugerne. Ø32 lukkes af i samme ombæring. De finder selv ud af hvornår ledningen skal graves 
ned. Tilkobling på vores vand før nedgravning af Ø50 og det kan de sagtens komme. Vi har en 
forbruger på LM lige nu og får således yderligere 2 forbrugere. 
 
BK kontakter Per og Ole for tilslutning af de 2 nye forbrugere allerede nu – altså før udskiftning til 
Ø50-ledningen. 
 
Renovering Ultvedparken 
 
Udskiftning af stophaner i Ultvedparken og stikledningerne ind til grundene. Der tages kontakt til 
Ole for at drøfte opstart heraf. 
 
Fastsættelse af næste møde 
 
Næste møde 11. september 2019 
 
Eventuelt 
 
Indkøb af vandflasker til brug for vores mulige skolesamarbejde – drøftelse af hvilken type. BC 
arbejder videre på denne eventuelt indkøb, priser mv. 
 
Indkøb af sækkevogn til brug for parasolfod til beach-flag. 
 
Myrelokkedåser på værket. 
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Bjarne Thomsen Ole Thomsen   Søren Faurholt 
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Bjarne Karlsen  Birdie Christiansen 


