Tylstrup Vandværk A.m.b.a.
Tylstrup, 14. december 2017
BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 14. DECEMBER 2017
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 og indkommen post mv.
2 nye tilslutninger – Bilgårdsvej. Udlevering af målere til smeden.
6 målere tilbage på værket.
Årsaflæsning af alle målere hos den enkelte forbruger via fjernaflæsning vil snarligt ske.
Økonomisk status ved kassereren, herunder budget 2018, takster mv.
Aftalekonti
Undersøgelse af etablering af konto hos Den Jyske Sparekasse med 0,125%. Derudover Dronninglund
Sparekasse (ca. 1%) og Jutlander Bank (ca. 1%).
Derudover etablering af konto hos Sparekassen Vendsyssel (rente 0%).
Indestående pr. dd. (hos Nordea) – 79 tkr. (Amba-drift) og 1.657 tkr. (I/S-konto), hvoraf 700 tkr.
efterfølgende overføres til aftalekonto hos Spks. Vendsyssel.
Nets-aftalen er endelig konfirmeret og driftsklar (i forhold til Amba).
Ingen store udeståender pr. dags dato.
Budget 2018
Diskussion af betydningen af den manglende indtægt ved salget af vand til Luneborg Vandværk
(manglende indtægt på 89 tkr.). Drøftelse af forhøjelse af fast afgift.
Drøftelse af projektering omkring etablering af rentvandstanke – ja eller nej. Etablering af nyt
vandværk. Afsættelse af midler til indledende analyser – hvad skal vi gøre. Afsæt 100 tkr. på budget
for 2018 til forundersøgelser.
Formandshonorar 20 tkr., kasserer 40 tkr.
Ingen afklaring af spildevandsafgiftens størrelse, åben-land-bidraget bortfalder,
grundvandsbeskyttelses-bidrag uændret sats.
Resultat 2017
Forventninger til 2017 – i størrelsesordenen 280 – 300 tkr.
Vandanalyser
Seneste analyser – udtaget Brændskovvej. Alle parametre er ok.

Status på grundvandsbeskyttelses projektet og vandsamarbejde Aalborg
Vandsamarbejde uden deltagelse af kommunen. Alle vandværker skal deltage. 8 mand i bestyrelsen
– 4 fra Aalborg Vand og de 4 øvrige fra distrikterne: Landområde Nord, Nørresundby-Vadum,
Landområde Syd-Vest samt Aalborg Syd-Øst. BT forsøgte at stille op til den ene bestyrelsespost som
repræsentant for nord. BT blev ikke valgt ind – dog som suppleant.
Stiftende generalforsamling 13.12.2017 af GVA – Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg. Ifølge
vedtægter har Aalborg Vand vetoret.
Der startes reelt med en negativ egenkapital og derfor er det vurderingen, at grundvandsbeskyttelsen i Tylstrup Vandværks område er langt ude i fremtiden. Der indbetales fortsat til
grundvandsbeskyttelse via vores vand-betalinger som således skal bidrage til skabelse af kapital i
vandsamarbejdet.
Fastsættelse af ordinær generalforsamling
Torsdag d. 22. februar 2018.
Fastsættelse af næste møde
Torsdag d. 1. februar 2018.
Eventuelt
Indkøb af skilte til bil som kan anvendes ved måleraflæsning.
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