Tylstrup Vandværk A.m.b.a.
Tylstrup, 11. marts 2021
BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 11. MARTS 2021
Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Bjarne Karlsen (BK), Rudi Hierzmann (RH), Birdie Christiansen (BC),
Søren Faurholt (SF), revisor Mogens Klitgaard.
Afbud: ingen
Underskrift af referat fra sidste møde
Underskrevet.
Orientering
herunder projekt filterbeholdere
Bestyrelsen indledte bestyrelsesmødet med et besøg på vandværket med præsentation af Kemicfolkene af status pt. Bestyrelsen bemærkede en ”fejl” ved installationen, idet vi jf. tilbuddet skulle
have rustfrie rør på værket. BK ville kontakte Ernst fra Kemic omkring dette punkt. Dette ville dog
betyde en mindre forlængelse på arbejdet på værket.
Vandtrykket fra Brønderslev har indtil dags dato givet problemer, men dette er nu forbedret ved at
vandtilførslen fra Brønderslev nu kommer fra begge strenge (Tylstrupvej og Brændskov).
BT orienterede om igangsættelse af etablering af vand ved Ultved-søerne.
BT orienterede om ny pesticid. Vi tager tiltag på analyse også for denne – evt. på forkant inden det
bliver et lovkrav.
BT orienterede om henvendelse fra Signe Krogh, Vandsamarbejde ang. vandkampagne (MitVandkampagnen) med start 22. marts 2021 på Vandets Dag. Vi drøftede om vi skulle deltage på trods af
den korte varsling. Enighed om at vi ikke deltager i år. Vi har fortsat banneret sat på vandværket.
BK orienterede om ny forbruger på Tylstrup Hedevej.
Økonomisk status ved kassereren
Bankkontoen hørende til I/S er nu ophørt.
Driftskonto har indestående på 2.270 tkr. Aftalekonti hhv. 994 tkr. Sparekassen Vendsyssel samt 721
tkr. Dronninglund Sparekasse. 1. halvår moms er betalt ultimo december 2020 86 tkr. Momsen for 2.
halvår til gode 583 kr. pga. forudbetaling på vandbehandlingsanlægget. Ledningsført vand 2. halvår
2020 322 tkr. samt A-skat/AM ca. 50 tkr.
Budget på Kemic-projekt anslået i budget til 1,3 mio. kr. SRO-anlæg skal tilrettes ift. nyt anlæg på
værket, DME er kontaktet ift. tilretning af SRO-anlægget. Desuden skal der bruges penge til
elektriker, murer mv.

Ordinær generalforsamling
Dato for generalforsamling: vi afventer at der kan holdes en fysisk generalforsamling. Afventer
udmelding fra regeringen ultimo marts inden dato fastlægges.
Gennemgang af regnskabsudkast for 2020 samt budget 2021 (modtaget tidligere pr. mail).
Drøftelse af tilslutningsafgift og fastlæggelsen af denne – særligt i forhold til anlægsbidragets
størrelse og eventuel aktivering af vandværkets aktiver.
Fastsættelse af næste møde
Afventer udmelding ift. forsamlingsforbud.
Eventuelt
Ingen.
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