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BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 17. SEPTEMBER 2019 
 
Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Bjarne Karlsen (BK), Ole Thomsen (OT), Birdie Christiansen (BC), 
Søren Faurholt 
 
Afbud: ingen 
 
Underskrift af referat fra sidste møde/generalforsamling 
 
Underskrevet. 
 
Orientering 
 
Orientering ved BT om dennes deltagelse i ekstraordinær generalforsamling i Foreningen 
Grundvandssamarbejde Aalborg vedr. flytning af bidragene til dette samarbejde fra 1/3 og 1/9 til ¼ 
og 1/9. Hurtig afvikling af denne generalforsamling. 
 
Positive tilbagemeldinger omkring tiltag vedr. vand-promoveringer. Positive omkring vores 
anvendelse af bannere ifm. renoveringsarbejde. Andre vandværker havde også prøvet åbent hus – 
også uden den store succes. 
 
BK – orientering omkring årlige vandmøde ved Aalborg Kommune. Ingen nye input derfra. 
 
BK – ændring af en af vores aftalekonti pga. fusionen mellem Sparekassen Vendsyssel og 
Dronninglund Sparekasse. Vi skal have flyttet den ene aftalekonto. BK indhenter tilbud herpå. 
 
Ophør af overenskomst vedr. opkrævning af spildevandsafgift 
 
Bestyrelsen drøftede de forskellige spørgsmål ophøret af opkrævningen fra vores side får for vores 
vandværk. Hvordan håndteres det i praksis at det nu fremover er Aalborg Forsyning som skal 
opkræve afgiften. Hvordan bliver det fremover – hvordan med oplysning omkring ejerskifte? 
 
Ingen lovhjemmel til at vi skal udlevere oplysningerne? 
 
Hvordan med persondatalov - må vi sende de oplysninger ind til Aalborg Forsyning. 
 
Vi afventer udmelding fra Aalborg Forsyning – det forventes at komme september + oktober. 
 
Økonomisk status 
 
AMBA-konto 1.497 tkr. og I/S-konto 22 tkr. 
 
Seneste betalinger af moms 49 tkr. (halvårsmoms), tilslutningsafgift for 7 nye grunde i 
Tylstrupparken modtaget 205 tkr.   
 
Ny aftalekonto (pga. fusionen mellem SparV og DronSpar) – forslag om Nordjyske eller Sparekassen 
Kronjylland. BK undersøger nærmere. 
 
 
 



Vandanalyser, herunder sagen Larsgaards Mark 
 
Vandanalyse vedr. Larsgårds Mark der påviste forhøjet kim-tal med den påvirkning af vi i 
vandværket blev pålagt at informere de 3 forbrugere om at der anbefales at koge vandet. Der er 
foretaget udskylninger og det er derfor påvist at forhøjelsen skyldtes renoverings-/anlægsarbejdet i 
området. 
 
Problemstillingen blev aftalt medtaget i årsberetningen. Og giver samtidig os i vandværket en test 
af vores beredskab. 
 
Der foretages ny prøve på ledningsnettet – igen på Larsgårds Mark. 
 
Vandforbruget ifm. udskylningen refunderes de berørte husstande. 
 
Projekter (igangværende og evt. nye) 
 
Tylstrupparken – udskudt til uge 42+43. Entreprenør og VVS er varskoet. 
 
Gammel Skolevej – brud i sommeren. Etablering af vandforsyning til Forsøgsvej 10 + 12 – derefter 
stopper projektet. 
 
Ultvedparken – forventes først næste år. 
 
Brev til Tylstrup Skole vedr. bestyrelsens oplæg til at invitere skolen til et besøg og 
informationsmøde omkring vores vandværk i Tylstrup. BT sender brev til skolen og tager også 
kontakt til denne. 
 
Fastsættelse af næste møde (forslag 27. nov.) 
 
Næste møde 27. november 2019. BK kontakter revisoren for dennes deltagelse. 
 
Eventuelt 
 
Ingen. 
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