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Tylstrup, 12. april 2022 
 
 
BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 12. APRIL 2022 
 
Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Rudi Hierzmann (RH), Søren Faurholt (SF) og Birdie Christiansen 
(BC), Mogens Klitgaard Nielsen (MKN) 
 
Afbud: Jeppe Nielsen (JN) 
 
 
Underskrift af referat fra sidste møde 
 
Referater underskrevet. 
 
Økonomisk status (kasserer/forretningsfører 
 
Modtagelse af balance pr. 11. april 2022. 
 
Bank pr. dags dato 1,5 mio. kr. samt aftalekonti på hhv. 980 tkr. og 710 tkr. 
 
Der pågår afklaring af kig-adgang til vores banker for forretningsfører. 
 
 
Opkrævning evt. ½ årlig 

- Bestyrelsen beslutter at dette sker fremover. 
Lejer/ejer restancer og flytteopgørelser 

- Første rykker går til lejer, derefter går den til ejer. 
 
Drøftelse af anmodning fra Aalborg Kommune om oplysning om spildevandsafgift direkte fra vores 
system. Med reference til at der også har været henvendelser fra borgere om dette, er der enighed 
om at sige ja til kommunens henvendelse – med genforhandling. 
 
Annoncering i Vodskov Avis og på vores hjemmeside omkring halvårlig opkrævning + vi indberetter 
spildevandsafgiften. 
 
Orientering 
 
Renovering af ledningsnet / stophaner. 
Strømsvigt i byen den 1. april – vandværket fik testet af samtlige vores alarmer virker. 
Rentvandspumpe nr. 5 kører optimalt nu. 
Vand-leverance til Brønderslev Vand stopper ca. midt sommer. 
Kemic – årligt eftersyn af værket. 
Brønderslev Elektro – indkøb af pakninger til kompressor. 
SF – besvarer LER-henvendelser. Flere henvendelser omkring automatisk LER-besvarelser. Vi 
fastholder nuværende leverandør som vi beder om at igangsætte automatisk besvarelse. Kamstrup 
foretager dette og ajourfører i samme ombæring ledningsnet. 
 
Anlæg leveret af X-automation – kører planmæssigt. Overgang til serviceaftale efter sommeren. 
 
Analyser i alle niveauer foretaget på pumpe på Arendrupsvej. 
 
Thvilum - overtaget af Kamstrup. 



 
Egne boringer skal ved udlejning gennemgå samme analyseprogram som et vandværk. 
 
Projekter 
Herunder  
Grundvandsbeskyttelse 
BT har deltaget i møde. Inddeling i grupper hvor Tylstrup Vandværk ligger i pulje 2 (runde nr. 2). 
 
SF deltog i møde i Brovst afholdt af Danske Vandværker – der skal være frivillige aftaler omkring 
grundvandsbeskyttelse inden nytår. Spørgsmål er hvem der skal udføre dette i Aalborg Kommune, 
når vi har grundvandssamarbejdet. Der skal være indgået 2600 aftaler og kun 18 er tegnet – 
deadline er 31.12.2022. 
BT tager kontakt til Grundvandssamarbejdet – i forhold til en afklaring af hvem gør hvad ift. 
grundsvandsbeskyttelse og indgåelse af disse aftaler? 
 
Generalforsamling i Grundvandssamarbejdet 31. maj. 
 
Ultvedparken 
 
SF: Der graves ned 2 steder og foretages gennemgang af ledningsnettet. 
 
Vandværksbygning 
 
Drøftelse af mulighed for etablering af kontorfaciliter i bygningen. 
 
Vandanalyser 
 
Kører planmæssigt. I opstartsfasen for eventuelle nye analyser mv. 
 
Fastsættelse af næste møde 
 
Tirsdag 28. juni 2022. 
 
Eventuelt 
 
Ingen  
 

 
 

Ref. Birdie Christiansen 
 

 
 
______________________ _______________________  ______________________ 
Bjarne Thomsen Søren Faurholt  Jeppe Nielsen 
 
 
 
_______________________  ____________________________ 
Rudi Hierzmann  Birdie Christiansen 


