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Tylstrup, 16. juni 2022 
 
 
BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 12. APRIL 2022 
 
Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Rudi Hierzmann (RH), Søren Faurholt (SF), Jeppe Nielsen (JN) og 
Birdie Christiansen (BC), Mogens Klitgaard Nielsen (MKN). 
 
Afbud: ingen 
 
 
Underskrift af referat fra sidste møde 
 
Referat underskrives på næste møde. 
 
 
Økonomisk status 
 
MKN præsenterede status pr. dags dato. Indestående i banker på 3.534.511 kr. Ingen bemærkninger 
til bogføringsbalancen. Drøftelse af få debitorer – men MKN har kontakt til udlejer. 
 
 
Orientering 
 
SF: 
 

• LER: Der er foretaget sidste opmåling. De har overtaget automatisk LER-oplysning, Thvilum. 

• Brønderslev Vand vil gerne fortsætte køb af vand hos os. Vi afventer med endelig 
fakturering. 

• Slampumpe rengjort på værket. 

• Pumpe 5 har givet problemer. 

• Fjernelse af brandstander i Ultvedparken. 5 brandstandere tilbage i Tylstrup som fjernes i 
takt med at vi møder dem. 

• Ultvedparken: Hovedforsyning – gode pvc-rør 90 mm dog stophaner – gamle jernhaner. 
Anboring koblet på hovedledning skal skiftes. God nyhed ift. processen omkring fornyelse af 
ledningsnettet i Parken. Eventuelt prøve at lave en stikledning til efteråret inden frost og få 
vurdering af tidsforbrug og pris. 

• Aftalt at sætte en stikledning i gang. SF beder om prisoverslag. 
 
 
BT: 
 

• Deltagelse i bestyrelsesmøde i grundvandssamarbejdet. Tylstrup og Hammer Bakker er det 
næste der skal kigges på. Bekræftelse fra Pernille at de tager kontakten til lodsejerne ift. 
ekspropriation. TV skal ikke forholde sig til. 

• BT har ”flaget til” grundvandssamarbejdet, at vi har købt nabogrund – så vi har gjort noget 
ift. grundvandsbeskyttelse. 

• Seminar for bestyrelse i Grundvandssamarbejde omkring bestyrelsesarbejde – BT påtænker 
at deltage. 

• Foretagelse af eftersyn af kompressorer. 
 
 



Projekter 
Herunder  
Grundvandsbeskyttelse 
Se ovenfor. 
 
Vandværksbygning 
Hvad gør vi efter overtagelse? 
Kontoretablering. 
Fjernelse af træ. 
Udvendig vedligeholdelse. 
Græsslåning. 
 
 
Vandanalyser 
 
Foreløbig resultat på analyse på Luneborgvej. 
 
Fastsættelse af næste møde 
 
Næste møde torsdag 1. september 2022 kl. 19. 
 
 
Eventuelt 
 
Ingen. 
 
 
Lukket dagsorden 
 
 

 
 

Ref. Birdie Christiansen 
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Rudi Hierzmann  Birdie Christiansen 


