INTERN
Tylstrup Vandværk A.m.b.a.
Tylstrup, 10. oktober 2018
BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 10. OKTOBER 2018
Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Bjarne Karlsen (BK), Ole Thomsen (OT), Søren Faurholt (SF), Birdie
Christiansen (BC)
Afbud: Ingen.
Underskrift af referat fra sidste møde
Underskrevet.
Orientering
Drøftelse af forsøgsprojektet via Vandsamarbejde Aalborg hos bl.a. Tylstrup Vandværk og den
manglende orientering af os om dette. BT har snakket med Vandsamarbejdet herom og fået af vide,
at det er en fejl fra deres side. Der arbejdes i kommunen omkring forbud mod brug af sprøjtemidler
i private haver – er det kommunen selv som tager denne med et forbud eller skal det ske via de
enkelte vandværker og via dialogens vej gennem Vandsamarbejdet. Vi i bestyrelsen afventer
nærmere ift. vandsamarbejdet og hvad der kommer af information derfra.
BK og OT har foretaget ledningsregistrering på Brændskov.
Orientering til Aalborg Kommune om vandværkets udfærdigelse af de punkter fra rapporten, som er
udført (rottespærre og ændring vedr. kun en udgang til kloakvand).
Persondataforordning (GDPR) – investering i aflåst skab til brug for opbevaring af eventuelle
dokumenter og makulator.
Aftalekontoen hos Jutlander Bank udløb ultimo september 2018. Indestående er efterfølgende
indsat på en anfordringskonto med rente på 0%.
Drøftelse af muligheden for etablering af SMS-ordning for ”advarsel” omkring eventuel lukning af
vandforsyningen i en periode.
Økonomisk status
Indestående på driftskonto 28 tkr. (gl. I/S-konto) og 955 tkr. på Amba-kontoen.
Der betales 200 tkr. til grøn afgift 15/10.
Igangværende projekter
Stophane etableret på Tylstrupvej som forberedelse af nyetablering i området omkring Tylstrupvej.
Aftale er indgået og der påbegyndes med gravearbejdet i uge 42. I første etape er det 12 adresser
på Tylstrupvej / Hedestien (10 adresser på Tylstrupvej og 2 adresser på Hedestien).
Bilgårdsvej: Manglende etablering og således også betaling af 3 tilslutninger i området.
Rottespærre ved vandværket: etableret og færdigt projekt.

Snarligt projekt: Etablering af overvågning (brudkontakter) ved alle vores boringer.
Generalforsamling
Drøftelse ift. medlemmer på valg.
Dato for afholdelse 21. februar 2019.
Fastsættelse af næste møde
Næste møde d. 5. december 2018.
Eventuelt
OT har fået lavet nye nøgler til vandværket.
Indkøb af veste/trøjer el. lign. med anførsel af vores navn/logo for synliggørelse af hvem vi er, når
vi af og til er på inspektion, opmåling mv.
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