Tylstrup Vandværk A.m.b.a.
Tylstrup, 27. maj 2020
BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 27. MAJ 2020
Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Bjarne Karlsen (BK), Ole Thomsen (OT), Birdie Christiansen (BC),
Søren Faurholt (SF).
Afbud: ingen
Underskrift af referat fra sidste møde/generalforsamling
Underskrevet.
Orientering:
BT – Aalborg Kommune har modtaget de stamoplysninger, som de har bedt om og som vi i
bestyrelsen besluttede at indsende trods disputs omkring afregning af måleroplysningerne
efterfølgende. Afregning for indsendelse er ikke modtaget endnu.
BK – forventning om møde i efteråret i forhold til afregning af måleraflæsninger.
OT – køletørrer udskiftet (”opdaget” ifm. eftersyn at den burde udskiftes). Dette er gjort. Pris 21
tkr. incl. moms.
BK – årligt eftersyn udført af Cemic gennemført i marts incl. mindre reparation, 28 tkr. incl. moms.
BK – vandbrud ved Luneborgvej 101. Det viste sig at vandforbruget reelt set blev målt i huset
(Møllen). Der forventes at skulle laves en opgørelse for dette merforbrug som skal afregnes til
nuværende ejer af Møllen. Etablering af stophane ved grundvig sørensens vej viste problemer ved
brandstander og derfor aftalt med Beredskabsstyrelsen at vi fjernede denne.
BK – henvendelse fra Ultvedvej 45 omkring tilkobling til vores vandværk.
BT – henvendelse fra Tylstrup Hallen om deres placering af stophanen. Besvaret pr. mail.
BK – indkøb af 20 nye målere (19 tkr. incl. moms).
BK – stikledning Gammel Skolevej 14 lokaliseret. Efterfølgende etableres stophane ifm.
færdiggørelse af byggeprojektet. Ole (VVS) etablerer denne.
Økonomisk status
Amba-konto 1.218 tkr. og I/S-konto 1.361 tkr.
2. aconto i maj måned – 535 tkr. i vandsalg.
AMBA overgået til halvårsafregning af moms.
Ny aftalekonto hos Jutlander Bank. Flere følger senere.

Vandanalyser
Intet nyt endnu. Forventer snart at der skal tages nye.
Beredskabsplan
Opdateret og ajourført med telefonnumre.
Opfølgning på manglende tinglysninger
Hjallerupvej – intet nyt om tinglysning.
Stikledning ved Luneborgvej 34.
Vejret til boring på Arendrupsvej herunder råvandsledning – skal tinglyses og vi skal naturligvis være
med til at betale for vedligehold af vejen.
Vandledning – Vestergårdsvej.
Nye projekter
Indhentning af tilbud på renovering af taget på vandværket.
Filterbeholdere på vandværket – indhentning af tilbud på 3 nye beholdere.
Fugning af vandværket.
Stikprøve-kontrol af hvordan ledningsnettet ser ud i Ultvedparken.
Fastsættelse af næste møde
Onsdag 2. september 2020.
Eventuelt
Ingen.
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