Tylstrup Vandværk A.m.b.a.
Tylstrup, 5. december 2018
BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 5. DECEMBER 2018
Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Bjarne Karlsen (BK), Ole Thomsen (OT), Søren Faurholt (SF), Birdie
Christiansen (BC), Mogens Klitgaard Sørensen (MKS)
Afbud: Ingen.
Underskrift af referat fra sidste møde
Underskrevet.
Orientering og indkommen post mv.
Henvendelse fra Foreningen Grundvandsamarbejde Aalborg om udtagning af prøve ved
indvindingsboring DGU 16.1054 (Arendrupsvej). Prøven tages i december eller januar måned.
Julegaver til bestyrelsen – sædvanlig gavekurv fra Dagli´ Brugsen Tylstrup. BK tager henvendelse
dertil.
Ledningsrenovering på Tylstrupvej: Forventet færdiggørelse dags dato.
Nye huse på Bilgårdsvej (Dan Jensen) – etablering af første tilslutning.
SRO anlæg – henvendelse fra Gravesen Elektronik med information om at der åbenbart var rygter
omkring firmaets lukning. Dette var således ikke tilfældet og derfor en mail til information herom.
Problemer med vandværkets Navision-løsning (dos-baseret), idet print ikke var muligt længere.
Henvendelse vedr. nyt system hos Microwa vedr. finansmodul til MicForbrug – etablering 2.500 kr. og
1.277 kr. årligt.
Økonomisk status, herunder budget 2019, takster mv.
Indestående på driftskonto 532 tkr. (gl. I/S-konto) og 397 tkr. på Amba-kontoen. Overførsel af 300
tkr. til konto Spks. Vendsyssel og dermed indestående på 1 mio. kr. (midlertidigt pga. negativ
rente).
15. oktober – grøn afgift 199 tkr.
Primo dec. 4 aconto spildevandsafgift 391 tkr.
Moms 65 tkr.
Brønderslev Vand – 116 tkr. ekskl. moms.
Fremtidige regninger – renovering Tylstrupvej, Brønderslev Vand.
Forlængelse af aftalekonto med 1 år hos Den Jyske Sparekasse (rente på 0,125%).
Henvendelse fra SKAT vedr. ændret afregningsperiode for moms og grønne afgifter – halvårlig
afregning.
Sporadisk angivelse af løn ophører og dermed skal der indsendes nul-angivelser.
Forslag vedr. hævning af bidrag til Grundvandsbeskyttelse med 10 øre blev afvist af ét vandværk i
samarbejdet og dermed ikke aktuelt.

Takstblad 2019 – drøftelse af at vandværket er så velkonsolideret at det ikke er aktuelt med
ændring af gældende takstblad (her tænkes på de takster vi selv er herre over).
Budget 2019 – drøftelse af hvilke tiltag der forventes at skulle iværksættes i 2019. MKS
præsenterede et oplæg til budget som der arbejdes videre med.
Vandanalyser
Seneste modtaget uden problemer. Luneborgvej 134
Status på grundvandsbeskyttelsesprojektet og vandsamarbejde Aalborg
BK og BT til møde hos Kontaktgruppe Nord. Oprindelig beskyttelsesplan for Tylstrup skrottes til
fordel for ny plan som dækker Hammer-Bakker, Tylstrup, Sulsted, Ajstrup og Vestbjerg. Denne er
sendt i høring til alle forbrugere.
Afholdelse af møde i morgen, OT deltager – drøftelse af hvordan man skal forsøge at få borgerne til
at undgå brug af Round-Up – løsningsforslag ad frivillighedens vej.
Fastsættelse af næste møde
Onsdag d. 30. januar 2019.
Eventuelt
Opfølgning på vores drøftelser omkring indkøb af jakke til bestyrelsen til brug i embeds medfør.
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