Tylstrup den 18-5 2015

Bestyrelsesmøde Tylstrup Vandværk I/S 7-5 2015
Tilstede: Bjarne Karlsen (BK): Ole Thomsen (OT) : Hans Christian Christiansen (HCC) : Bjarne Thomsen (BT)
Afbud: Søren Faurholt
1. Referat fra sidste møde
Opfølgning af referat.
Termografering af værket er sket 8-5 2015
OT arbejder stadig på fremskaffelse af stophane nøgler til forskellige stophaner rundt i byen.
Vedr tilslutninger på Vrå mark, er der ingen andre end Vrå mark 25 der havde planer om at blive tilsluttet. BK
har meldt tilbage til ejeren at de var den eneste og givet tilbud på hvad det vil koste dem at komme på
ledningsnettet. Tilslutningen kan så laves til ledningen på kæragerholmvej.
BK kontakter revisoren omkring AMBA eller I/S (fordele/Ulemper) ved de to selskabsformer.
Efter indkøb af værktøj til værket opdateres handlingsplanen for håndværkere på værket, således de er klar
over at værkets værktøj skal bruges på værket, ikke deres eget
BK forsøger at ændre adgangskoden til alarmen til ny kode
Referat godkendt og underskrevet
2. Orientering.
Udskiftning af vandmålerne er så småt gået i gang, der er en del henvendelser, om flytning af tidspunkter, hos
de forbrugere der i første omgang, har fået fastsat tidspunkt. Alle ønsker forsøges imødekommet.
Der er kommet strips til at holde de gamle ure i den emballage som de nye er leveret i således smeden kan
sætte de to ting godt sammen således der er fuldt styr på hvor urene har siddet.
HCC og BK holder møde med håndværkerne første dag udskiftningen starter således håndværkerne ved hvad
vi forventer og hvordan tingene skal laves. BK fremviste mappen som smeden(håndværkerne) har at arbejde
efter, med sedler der skal udfyldes ved hver udskiftning. Mappen returneres til BK efter endt arbejde.
Urene til ultvedparken og Tylstrup parken er sat klar nede på værket.
BK vidste et eksempel på hvordan en LER henvendelse ser ud (LER drøftet på sidste møde.) Henvendelsen
drejede sig om gravearbejde på Arendrupsvej.
3.

Økonomisk Status
Bk oplyste at indbetaling af 2 a´conto betaling fra forbrugerne falder 11 maj (ca 920.000,-) kort efter forfalder
betaling af spildevandsafgift til kommunen (ca 500.000,- )
Driftskontostatus PT dagsdato 440.000,- kr
De nye vandure er betalt.

4.

Vandanalyser
Der foretages en ”begrænset kontrol” den 8-5 2015 af Analytech. Prøven tages på ledningsnettet, denne gang
ved Solgården. (resultatet er fint, alle værdier er under grænseværdiger og enkelte er på 0 )

5.

Kørepenge
Ved udbetaling af kørepenge, i forbindelse med bestyrelses arbejde for vandværket, udfyldes rundsendte
skema til kasseren, med kilometerantal og formål med kørslen. Kørsel refunderes efter statens takster (pt 3.70
pr km).

6.

tabt arbejdsfortjeneste ved møder i arbejdstiden.
Tidligere, er der i bestyrelsen udbetalt et mødehonorar (ca 700 kr skattepligtige), fremover betales der ved
møder udenfor byen, hvor bestyrelsesmedlemmer deltager, en diæt på 370 kr (skattefri) HCC undersøger om
det er korrekt, at reglerne tillader dette, ellers drøftes det igen på næste bestyrelses møde.

7.

Referat fra mødet hos Aalborg kommune.
Vedr. jordfordeling i forbindelse med grundvandsbeskyttelsesplan, hvem tager fat på denne proces? BK mener
at kommunen gør det.
Vedr kommunalt tilsyn med landbrug og virksomheder undrer vi os over at der i forbindelse med
grundvandsbeskyttelsen ikke kommer øget kontrol her.
Oplysningskampagne: Vi skal lave en oplysningskampagne i byen, for at mindske forurening og brug af
sprøjtegifte. Hvad gør vi, skal det være foldere der deles rundt, eller på vores hjemmeside kampagnen skal
køre, bestyrelsen går i tænkeboks om, hvordan vi bedst muligt får budskabet ud til forbrugerne og byen.
Aalborg kommune sikrer at den kloak ledning der går igennem stadion og dermed tæt på vores vandværk er
tæt og at den gamle kloakledning fra 1940 er lukket ned.
Kommunen har forespurgt til kvalitetssikringssystem på vandværket. BK oplyser til kommunen, at vi anvender
Tethys ledelsessystem på Tylstrup vandværk.
Driftslederen skal have deltaget i kursus i vandværkshygiejne. BK tager fat i Ole Kristiansen for at få dette i
orden, så snart vanduresagen er afsluttet

8.

Gennemgang af tilsynsrapport fra 2012
I tilsynsrapporten fra 21 nov 2012 står der at Tylstrup Vandværk permanent skal forsyne Luneborg vandværk
og forbrugere med vand. Tylstrup Vandværk vil være hovedværket i dette forsyningsområde.
Rapporten skal gennemgåes grundigt for at imødegå de ting rapporten peger på. Nogle af disse ting er lavet
eller under udarbejdelse, men der er en del punkter der lige skal følges op på.

9.

Forsyningssikkerhed
Hvad gør vi med forsyningssikkerheden hvis uheldet er ude og vi bliver ramt af en forurening. HCC undersøger
muligheder for et samarbejde med de omkringliggende værker, ved at tage kontakt til de respektive formænd.
Har vi mulighed for at ligger ledning til nogle af dem, således vi kan i fællesskab altid kan garantere rent vand
til forbrugerne. Vi drøfter det igen på et senere møde hvad vi kan og hvordan.

10.

Beredskabsplan
Forslag til ny beredskabsplan sendt rundt . Bestyrelsen kigger det igennem og kommer med input til planen
således vi kan få den revideret færdig på et senere møde.

11.

Næste møde.
Torsdag den 13 august kl 19.00 på Tylstrup skole.
Møde omkring thetys ledelsessystem den 18 juni kl 19.00 på Tylstrup skole (1 times møde)

12.

Eventuelt
Intet

13.

Lukket møde
Intet.
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