Tylstrup Vandværk A.m.b.a.
Tylstrup, 31. august 2017
BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 31. AUGUST 2017
Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Ole Thomsen (OT), Bjarne Karlsen (BK), Birdie Christiansen (BC),
Søren Faurholt (SF)
Afbud: Ingen
Underskrift af referat fra sidste møde
Referat underskrevet.
Orientering og indkommen post mv. – herunder igangværende projekter
Invitation til indvielse af nyt vandværk i Lundby Krat. Ingen deltager.
Henvendelse fra forbruger omkring grænsen for vores ansvar ved utæthed af vandledning. Oplyst til
forbruger at vandværkets ansvar dækker indtil skel.
Opgradering af SRO-anlægget – adsl-ledning (internet) er tilendebragt. Visning af tilgangen via
fjernskrivebord til de rapporter, som generes i vandværkets system. Rapporter som gemmes
eksternt.
Håndvask på vandværket er etableret – i første omgang koldt vand men planer om etablering af også
varmt vand. Endvidere etablering af el og dermed også lys i det lille rum på værket.
Nye sten i filtre på værket.
Råvands-ledning til boring 3 – der er bestilt rensning heraf (afventer Højfeldt).
Nyt skilt på vores vandværk forventes snarligt bestilt.
Vores faste entreprenør stopper med sit firma og vi skal derfor have entreret med en ny. Vi
iværksætter henvendelser til interessante firmaer, som vil være i stand til at imødekomme vores
krav.
Økonomisk status ved kassereren
Indestående på driftskonto pr. dags dato 1.964 tkr. 360 tkr. betales til Aalborg forsyning Kloak –
spildevandsafgift og der skal betales moms ca. 100 tkr. Endvidere betaling af bidrag til
grundvandsbeskyttelse/åbent land på ca. 100 tkr.
Aftalekonti - der tilbydes ingen renter fra pengeinstitutterne. Aftale med Dronninglund Sparekasse
omkring etablering af aftalekonto hos dem som vil give 1% ved binding i 3 år.
Der udløber endnu en konto om en måned og der er påbegyndt henvendelse ved øvrige
pengeinstitutter for afklaring af renteniveau mv.
Vandanalyser
Seneste prøver viser som vanligt fine resultater.

Status på grundvandsbeskyttelses projektet
Henvendelse til Pernille fra grundvandsbeskyttelsesprojektet som reelt set kunne oplyse, at der ikke
sker noget. Per er jo rejst og hun er pt. derfor alene om projektet. Forventning om ansættelses af
flere i samarbejdet.
Vi forventer at tage sagen op igen ved det årlige møde i vandsamarbejdet i Aalborg og i øvrigt at
følge op på sagen.
5/10 års plan for Tylstrup Vandværk (hvordan ser vi vandværket om 5 – 10 år)
Indledende drøftelser i bestyrelsen.
Fokus på vores rentvands-tanke:
Etablering af ståltanke ved boring 2 og dermed mulighed for anvendelse af vandværket til
etablering af møderum og velfærdsrum ved fjernelse af de eksisterende rentvandstanke som jo også
forventeligt har en udløbsdato inden for en årrække.
Fastsættelse af næste møde
Næste møde 26. oktober 2017.
Eventuelt
Videooptagelse af vores vandværk for fremvisning deraf eller eventuel åbent hus – overvejelser
herom igen til foråret.
Lukket dagsorden
Ingen punkter.
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