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BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 13. JUNI 2018 
 
Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Ole Thomsen (OT), Bjarne Karlsen (BK), Birdie Christiansen (BC) 
 
Afbud: Søren Faurholt (SF) 
 
Underskrift af referat fra sidste møde 
 
Referat underskrevet. 
 
Orientering 
 
Status på etablering af sikkerhedsledning med Brønderslev Vandforsyning 
Færdigmelding fra Brønderslev Vandforsyning. Vores tilslutning til ledningen/brønden mangler 
fortsat. Dette forventes påbegyndt uge 25 – forventeligt mandag. Efter ferien forventes det at tage 
kontakt til Brønderslev Vand med hensyn til indgåelse af skriftlig aftale omkring betaling, 
prisfastsættelse og øvrige praktiske forhold omkring sikkerhedsledningen. 
 
Grundvandsbeskyttelse 
Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen er i gang med udarbejdelse af revideret indsatsplan 
for grundvandsbeskyttelse i Hammer Bakker-området. I den forbindelse har vi modtaget en 
invitation til deltagelse i et møde herom, som afholdes på Sulsted Skole. Til mødet er inviteret 
lodsejere, vandværker og samråd i lokalområdet, og BT deltager som repræsentant for vores 
vandværk. 
 
Nyt fra kommune mv. 
Afholdelse af det årlige orienteringsmøde for almene vandværker i Aalborg Kommune d. 14. juni 
2018. BK og BC deltager. 
 
Øvrig orientering 
Det årlige serviceeftersyn af vandværket foretaget af Kemic´s tekniker har været afholdt og der var 
2 mindre reparationer/justeringer: Udskiftning af en luftudlader på det ene filter samt justering af 
luftmængde på begge filtre ifm. returskylning på filtrene. 

  
Forventelig snarlig iværksættelse af kloakarbejder, herunder rottesikring uden for værket – efter 
færdiggørelse af etableringen af sikkerhedsforbindelsen. 
 
Økonomisk status 
 
Indestående på driftskonto (den gamle I/S-konto) – 15 tkr. 
 
Indestående på driftskonto – 1.138 tkr. 
 
Udgifter i denne periode betaling 4/6 af spildevandsafgift 391 tkr., moms 40 tkr. for 1. kvt. 2018 
 
Vandanalyser  
 
Bestyrelsen drøftede den nye analyse på en tilfældig aftapningshane og formålet. Spørgsmål om 
denne diskussion skal tages med Danske Vandværker for deres iværksættelse af lobby-arbejde 
heromkring. BK retter henvendelse til Danske Vandværker omkring dette. 



 
Modtagelse af det færdige analyseresultat på afgang vandværk som var i orden. 
 
Fastsættelse af næste møde 
 
Næste møde 29. august 2018. 
 
Eventuelt 
 
Intet. 
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