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Tylstrup, 1. december 2020 
 
 
BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 1. DECEMBER 2020 
 
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 og indkommen post mv. 
 
BT: Henvendelse fra Tylstrup Hallen om lavt tryk – også efter udskiftning af rør til 
omklædningsrummene. Bestyrelsen beder VVS-Ole om trykmåling. Ydermere etablering af stophane 
i skel. 
 
Opdatering vedr. spildevandsopkrævning 
Drøftelse af de tre modeller, og bestyrelsen er enige om at takke nej til henvendelsen fra Aalborg 
Forsyning om videregivelse af målinger mod mindre betaling. BT sender mail til 
forsyningsvirksomheden om dette valg. 
 
Julegaver 
Kurv fra Brugsen til bestyrelsen, revisor og driftsleder. 
Ekstra kurv til Anne Grethe Thomsen som tak for husly. 
 
BK: 
Prøvegravninger i Ultvedparken. I Ultvedparken 82 skal der findes en stopledning og i samme 
forbindelse undersøges om der er jern-rør. Endvidere undersøges 2 andre steder i Ultvedparken. 
 
SF: Vandanalyse på boring 3. Tre steder i boringen. Resultat skulle gerne sendes til os også. 
 
BK: Rigtig mange LER-henvendelser ifm. fiber-net-etablering. 
Der kommer en LER-opdatering, som sikrer at man fremover ved henvendelse skal have resultat 
indenfor 2-3 timer. Der kommer derfor en opdatering som skal sikre automatisk besvarelse. 
 
Økonomisk status ved kassereren 
 
I/S-konto: kontoen er lukket og CVR-nummeret er ophørt. Indestående på I/S-konto er overført til 
Amba-kontoen. Der er overført 1.291.457 fratrukket gebyr 336 
 
Amba-konto: 2.995.886 kr. 
 
Aftalekonti i alt indestående på 1,4 mio. kr. (Dronninglund Spks. + Spks. Vendsyssel). 
 
Betaling af moms 2. halvår 2020 – betales før tid henset til vores indeståender i bank. 
 
Aftale med Jutlander Bank omkring aftalekonto, -0,6% og evt. arbejdet med etablering af konto mv. 
gratis. 
 
Drøftelse af fordeling af vores indeståender således at vi ikke overskrider 750 tkr. 
Budget: 



Investering i filteranlæg, el-arbejde i den forbindelse samt køb af vand hos Brønderslev Vand (køb 
ca. 30.000 m3 vand) indarbejdes i budget for 2021. 
 
Takster budgetteres uændrede. 
 
Investering i filteranlæg: 
Drøftelse af de 2 indhentede tilbud fra hhv. Kemic og Højfeldt. Eventuel nedskalering af tilbuddene 
med levering til 180 m3 og stadig 2-strengs-system. BK sender mail til de 2 parter. 
 
 
Vandanalyser 
 
Ingen bemærkninger i seneste vandanalyser. 
 
Fastsættelse af næste møde, herunder fastsættelse af generalforsamling 
 
Bestyrelsesmøde 2. februar 2021 kl. 19. 
 
Generalforsamling i Sognets Hus – torsdag 25. februar 2021. 
BK adviserer Aase og Sognets Hus. 
 
Tre på valg – BC, BT og RH. 
BT genopstiller ikke. 
 
Eventuelt 
 
Ingen. 
 
 
 
  

 
 

Ref. Birdie Christiansen 
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