INTERN
Tylstrup Vandværk A.m.b.a.
Tylstrup, 29. august 2018
BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 29. AUGUST 2018
Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Bjarne Karlsen (BK), Søren Faurholt (SF), Birdie Christiansen (BC)
Afbud: Ole Thomsen (OT).
Underskrift af referat fra sidste møde
Referat underskrevet.
Orientering
BT har kigget nærmere på Vandsamarbejde Aalborg: Oprindelig indsatsplan sat standby. BT har læst
referat fra Vandsamarbejde (dateret 2. maj 2018), hvor formanden stiller forslag om at lade
Tylstrup bliver pilotprojekt ift. indsatser overfor parcelhusejere. Drøftelse af at vi som vandværk
ikke er blevet kontaktet i den sammenhæng. BT tager kontakt til sekretariatet for nærmere
information herom.
Bankengagement Nordea: indførsel af negativ rente på vores driftskonto – ved indestående over 100
tkr. BK henvendte sig til banken for at udfordre denne og fik ved første henvendelse et nej. Dog er
BK i dag blevet kontaktet af afdelingschefen for bl.a. at informere om at grænsen for negativ rente
er steget til 1 mio. kr.
Sikkerhedsledning til Brønderslev Vandforsyning: Færdiggørelse men der mangler møde med
Brønderslev (de indkalder hertil). Vi mangler at opsætte måler i ny brønd ved markedspladsen.
Færdiggørelse af det juridiske omkrng omdannelse til AmbA – lovet færdig i driftsåret 2018.
Ny direktør for Danske Vandværker – BK har skrevet mail omkring de nye vandanalyser – ift. hvordan
disse tages.
Trykprøvning på Skovmarken. OT og BK vil tage et møde med Højfeldt omkring prøveresultaterne,
vores ledningsnet mv. Kan vi vandværket gøre noget.
Drøftelse af deltagelse i møde med kommunen – analysearbejdet og det nye tiltag.
Kloak ved vandværket: Etablering af rottespæring i vores kloak ved værket og i øvrigt i samme
ombæring udskiftning af cement-rør til pvc.
Bilgårdsvej – OT, BK og smeden skal gennemgå tilslutning mv. ifm. nyetablering af grunde i
området.
Økonomisk status
Indestående driftkonto pr. dags dato 1.809 tkr. Gamle I/S-konto har indestående på 29 tkr.
4/9 – betales 390 tkr. til spildevandsafgift for Q2.
4/9 – betales 90 tkr. til Vandsamarbejde Aalborg.
3/9 – betales ca. 45 tkr. i moms.
16/10 – betales ca. 200 tkr. i grøn afgift.

950 tkr. i indbetaling fra forbruger.
Vandanalyser
Seneste prøve fra Tylstrup Kro – alt ok.
Fremtidige projekter
Vi aftaler, at vi drøfter næste projekt på næste møde (området nede ved kroen), hvor det forventes
at kloak-renoveringen ved værket er afsluttet.
Fastsættelse af næste møde
Næste møde d. 10. oktober 2018.
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