Tylstrup den 23-8 2015

Bestyrelsesmøde Tylstrup Vandværk I/S 13-8 2015
Tilstede: Bjarne Karlsen (BK): Ole Thomsen (OT) : Hans Christian Christiansen (HCC) : Søren Faurholt (SF):
Bjarne Thomsen (BT)
1. Referat fra sidste møde
Opfølgning af referat.
BK kontakter FVD omkring AMBA eller I/S (fordele/Ulemper) ved de to selskabsformer. I tidlig referat stod der
fejlagtig at BK kontakter revisor. Svar fra FVD er mailet rundt efter bestyrelsesmødet og emnet tages op igen.
Punkt 6 i sidste referat er på dagens møde som punkt 11.
Referat godkendt og underskrevet
2. Orientering.
HCC og BK har deltaget i møde hos Niras. Vi er informeret de muligheder de kan tilbyde TVV. Såfremt behovet
om brug af Niras tilbud opstår tages det op i bestyrelsen.
HCC og BT deltog i fælles infomøde for Vandværker i Aalborg kommune, den 16 juni på Aalborg universitet.
Der fremkom ikke meget nyt under mødet. Der var en større debat, omkring brandhaner rundt i kommunen,
som stod ubenyttet hen og ikke blev skyllet igennem regelmæssigt. Dette kan give problemer med ledninger,
hvor der vil kunne komme til at stå dårlig vand.
TVV havde modtaget en mail, omkring manglende tryk hos en forbruger på ledningsnettet på skovmarken. BK
besøgte forbrugeren og prøvede herefter at hæve udgangstrykket fra værket med en ½ bar. Ved efterfølgende
besøg hos forbrugeren, så det ud til at have afhjulpet problemet. Bestyrelsen har bestemt, at værket fremover
holder trykket den ½ bar højere, således det nu sendes ud med ca 4 bar.
Bestyrelsesmedlemmer skal sende en beskrivelse af sig selv til BT, lidt som den BK har på værkets hjemmeside,
således vi kan få opdateret bestyrelsen på hjemmesiden. Dette skal ske hurtigst muligt.
Vedr. sikkerhed i vandforsyning hos TVV. HCC har kontakte bestyrelserne i de nærliggende vandværker, med
henblik på afholdelse af et formandsmøde her i efteråret, hvor mulighederne for en evt sikkerhedsledning
blandt værkerne drøftes. TVV største problem er nok ikke boringerne, da det vil være meget lille
sandsynlighed for at tre separate boringer (som vi har) alle vil blive ramt samtidigt. Vores største problem ville
være en evt. forurening i vores rentvandstanke, og i et sådan tilfælde ville det være ønskeligt at have en
nødledning klar til et nærliggende værk, indtil vi havde løst et sådan problem
Vores ene rentvandstank skal renoveres og efterses her i efteråret, og når dette er sket, opfylder værket
kommunens krav om rapport på værkets rentvandstanke. Den ene tank er efterset, og med
godkendelsesrapport. Dette krav skal være opfyldt senest 2017.

3.

Økonomisk Status
Bk oplyste at indbetaling af 3 a´conto betaling fra forbrugerne faldt 10 aug (ca 930.000,-) kort efter forfalder
betaling af spildevandsafgift til kommunen
Driftskontostatus PT dagsdato 1.287.000,- kr
Der skal afregnes ca 30.000 til Kamstrup for plomberings ringene.
I forbindelse med udskiftning af vandure, har værket a´conto betalt 50.000 til Tylstrup VVS for udført arbejde.
Værkets aftalekonto berøres ikke, da driftskonto er stor nok til at afholde alle omtalte udgifter.

4.

Vandanalyser
Der er ikke foretaget nye analyser siden sidste bestyrelses møde.

5.

Status på grundvandsbeskyttelses projektet.
Kommunen havde indkaldt Lodsejere og vandværket til møde 12/8. Dette blev aflyst pga for lille tilmelding fra
lodsejere. (Høsttid). Kommunen indkalder til nyt møde.

6.

Status på udskiftning af vandurene
Der mangler PT. Udskiftning af 20 ure. Tylstrup VVS har lovet at dette sker inden for tidsrammen som står i
vandværkets handlingsplan for udskiftning af vandure. Det er gået rigtig godt med udskiftningen og
samarbejdet med smeden har fungeret godt. I forbindelse med arbejdet er 4 ure knækket. Disse erstattes af
vandværket.

7.

Daglig tilsyn med vandværket
Hvem passer tilsynet i forbindelse med afholdelse af driftslederens ferie. Dette har ikke fungeret optimalt i år.
Der skal laves en løsning på hvem der har tilsynet når det daglige tilsyn holder ferie. Der tages kontakt til
driftsleder.

8.

Vedligeholdelse af arealer ved vores 3 kildepladser
Vi skal have ordnet arealerne omkring vores tre kildeboringer. De ser lidt trælse ud med ukrudt mv.
Der er ved den ene lavet beplantning for ca 4 år siden. BK tager kontakt til Henrik Andersen, som stod for
denne beplantning, da planterne stort set ikke er vokset. Vi undersøger hvad en pasning af vores tre pladser vil
koste. Ved boringen på Arendrups vej vil vi gerne have hegn omkring OT og HCC kigger på mulighederne for
indhegning og tilbud hentes hjem fra mosdorf hegn.

9.

Opfølgning af tilsynsrapport for 2012 (punkter der skal følges op på)
HCC + SF + OT gennemgår tilsynsrapporten. Og laver en indstilling til bestyrelsesmødet, om hvilke ting der
ifølge rapporten skal laves, (og som ikke allerede er lavet), og med en prioritering af problemerne

10.

Beredskabsplan
HCC og BT kommer med udkast til beredskabsplanen, som så evt. kan godkendes på næste bestyrelsesmøde.

11.

Mødehonorar for møder uden for Tylstrup.
FVD er ved at se på reglerne omkring dette, da der pt ligger meget uklare regler for dette. Som de fortolker
dem nu, kan der kun udbetales skattefrie diæter, såfremt der er tale om overnatning og/eller behov for
spisning i forbindelse med afholdelse af mødet.
Fastsættelse af honorar til Formand og kasseren + ovennævnte mødehonorarer tages op igen på næste
bestyrelses møde.

12.

Næste møde.
Torsdag den 22 oktober kl 19.00 på Tylstrup skole.
På dette møde skal der være et punkt på dagsordenen vedrørende ledningsnettet i den østlige del af byen.

13.

Eventuelt
Vedr. forespørgslen omkring tilslutning af forbruger på vrå mark. Dette har vi ikke hørt mere til.

14.

Lukket møde
Ref: Bjarne Thomsen

_______________________
Hans Christian Christiansen

_______________________
Søren Faurholt

________________________
Bjarne Karlsen

________________________
Bjarne Thomsen

_____________________
Ole Thomsen

