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BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 26. OKTOBER 2017 
 
Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Ole Thomsen (OT), Bjarne Karlsen (BK), Søren Faurholt (SF), Birdie 
Christiansen (BC) 
 
Afbud: Ingen 
 
Underskrift af referat fra sidste møde 
 
Referat underskrevet. 
 
Orientering og indkommen post mv. – herunder orientering om samarbejde med Brønderslev 
vand 
 
Møde med Tylstrup Samråd: 
Deltagelse i møde med samrådet ang. vand ved Ultvedsøerne. Der kan ikke etableres en 
tilslutning/installation, når der ikke er en juridisk ejer på matriklen, som i vores øjne er Aalborg 
Kommune. 
 
Brønderslev Vand: 
BT og BK har deltaget i møde med Brønderslev Vand (vedr. sikkerhedslinie). Der etableres en sløjfe 
ved deres overtagelse af Luneborg Vandværk, hvorved vi af den vej kan få en sikkerhedslinie. Vi vil i 
den forbindelse modtage en nøgle til værket i Luneborg ved akut behov for åbning af vandforsyning 
til Tylstrup ad den vej. Omvendt også den anden vej ved problemer i Luneborg kunne man så hente 
vand via Tylstrup Vandværk og dermed sikre forbrugerne i det tidligere Luneborg Vandværk. Der 
etableres målere ved Luneborg som sikring af måling ved både vand fra Tylstrup til Luneborg (som 
hidtil) og ved måling af vand fra Luneborg til Tylstrup.  
 
Der arbejdes videre på etablering af en sikkerhedsløsning ved den gamle landevej.  
 
Besøg hos virksomheden Kemic: 
Besøg hos virksomheden (BT, BK og OT) med visning af deres rustfrie ståltanke – set i relation til 
vores indledende drøftelser omkring fremtidssikring af vores vandværk ved eventuel etablering af 
rentvandstanke (evt. flytning til boring nr. 2). Prisoverslag pr. tank er 300 tkr. 
 
Øvrige forhold: 
Nyt skilt på vores vandværksbygning. 
 
2 aktuelle reparationer: Renovering af underboring under asfaltvejen (opfølgning på sag fra foråret) 
samt udredning omkring problemer med vand i kloakledning med opståen af vandværksvand i 
kloakledningen.  
 
Rensning af råvandsledning til boring 3 sker fredag (27/10).  
 
Indgåelse af samarbejde med ny entreprenør Sulsted Vognmandsforretning – efter ophør af 
virksomhed hos tidligere entreprenør. 
 
Slutfaktura til Luneborg Vandværk opgjort pr. 1/10. 
 
 



Økonomisk status ved kassereren, herunder status på aftalekonti 
 
BT har fået adgang til driftskonto. 
 
Indestående på driftskonti (gammel I/S + ny AmbA) – gl: 1.245 tkr. og AmbA: 779 tkr. Høje saldi pga. 
manglende renter på aftalekonti og dermed endnu ikke oprettelse af aftalekonto – som hidtil. 
 
Aftalekonto: ingen banker vil give positiv rente ved binding på aftalekonto (mange -0,6% i rente) 
og/eller 0-løsning. 700 tkr. hos Dronninglund Sparekasse 1% ved binding i 3 år. Der arbejdes videre 
på etablering af aftalekonto – evt. med 0% i rente. 
 
Betaling af grøn afgift 217 tkr. (01.07. – 30.09.) og moms 93 tkr. (01.04. – 30.06.). Udsendt 
opkrævninger – indbetaling af 900 tkr. og efterfølgende faktura fra Aalborg Spildevand på 360 tkr. 
og øvrige afgifter senere. 
 
Underskrift på ny FIK-aftale ifm. etablering af Amba. 
 
Nye takster for 2018 – drøftelse af eventuel dækning af det manglende salg til Luneborg Vandværk, 
idet Brønderslev Vand har overtaget dette. 
 
Vandanalyser 
 
Ekstra analyse-resultat ifm. ny pesticid-kontrol (chloridazon), som har været meget fremme i 
medierne. Der blev ikke fundet noget i vores vand. 
 
Status på grundvandsbeskyttelses projektet og vandsamarbejde Aalborg 
 
Deltagelse i møde hos Vandsamarbejde Aalborg (varetager grundvandsbeskyttelse). Nyhed nu at 
Vandsamarbejde Aalborg ændres til en forening – Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg 
(forkortes GVA) med en bestyrelse bestående af repræsentanter fra de 4 områder (nord, syd, øst og 
vest). BT ønsker at opstille som repræsentant i område Nord og der kommer efterfølgende 
opstillingsmøder samt generalforsamling med valg til bestyrelsen. Pengene i det gamle 
vandsamarbejde overføres til den nye forening. Åben-land samarbejdet og den dertil knyttede afgift 
(6 øre) ophører.  
 
Fastsættelse af næste møde 
 
Torsdag 7. december 2017. 
 
Eventuelt 
 
Mail fra ejendomsmægler vedr. dennes salg af ejendom i Tylstrup. Udarbejdelse af årsopgørelse til 
deres brug ifm. salg. Dette kan gøres af vandværket - mod betaling af gebyr. 
 
Lukket dagsorden 
 
 
 

 
 

Ref. Birdie Christiansen 
 

 
 
______________________ _______________________  ______________________ 
Bjarne Thomsen Ole Thomsen   Søren Faurholt 
 
 
 
_______________________  ____________________________ 
Bjarne Karlsen  Birdie Christiansen 


