Tylstrup Vandværk A.m.b.a.
Tylstrup, 18. maj 2017

BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 18. MAJ 2017
Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Ole Thomsen (OT), Bjarne Karlsen (BK), Birdie Christiansen (BC).
Afbud: Søren Faurholt.
Underskrift af referat fra sidste møde
Referat underskrevet.
Orientering og indkommen post mv. – herunder igangværende projekter
Henvendelse fra Aalborg Vand vedrørende det årlige orienteringsmøde. Vi giver en tilbagemelding
til BT ved eventuel deltagelse.
Henvendelse fra formanden for Luneborg Vandværk i relation til deres eventuelle indtræden i
Brønderslev Vand. Ønske om skriftlig accept fra Tylstrup Vandværk i relation til dette.
Drøftelse med Jeanette ang. eventuel etablering af vand til sheltere ved Ultvedsøerne. Drøftelse af
at vi overtager ledningen ved Søerne – tinglyses til Tylstrup Vandværk i stedet for at den tilhører SF,
idet der er 2 forbrugere herpå. BK retter henvendelse til SF og efterfølgende til Aase Gahner for at
få formalia på plads.
Tilbud fra Gravesen Elektronik vedr. opgradering af vores software/styredel af SRO-anlægget på
vandværket – accepteres af Tylstrup Vandværk for etablering deraf.
Hejbækvej – vandledning ligger langt under forventet idet den er skudt under vejen. Udskiftning af
30 m vandledning og BK og OT følger op med forbrug Michael Olsen ift. om han er tilfreds med
vandtrykket igen.
Vandbrud hos forbruger – vores stikledning var defekt og blev skiftet i samme ombæring.
Gennemgang på værket sammen med Kemic ved det årlige eftersyn og udskiftning af slidte dele på
værket og herunder udskiftning af filtersand.
Økonomisk status
Indestående på 1.922 tkr. på driftskontoen pr. dags dato. Faktura på 2. aconto på spildevand
kommer inden længe på ca. 360 tkr.
Ny aftale med Sparekassen Vendsyssel vedr. 1,75% Fastrentekonto med udløb 18. august 2017. BK
henvender sig til Sparekassen ift. indgåelse af ny aftale.
Vandanalyser
Se mails. – prøven fra Tylstrup Kro er fin – alle parametre indenfor lovgivningen. Afventer resultat
fra de 2 øvrige boringer. Modtaget resultat efterfølgende uden bemærkninger.

Fastsættelse af næste møde
31. august 2017

Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt.
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