Tylstrup Vandværk A.m.b.a.
Tylstrup, 16. september 2020
BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 27. MAJ 2020
Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Bjarne Karlsen (BK), Rudi Hierzmann (RH), Birdie Christiansen (BC),
Søren Faurholt (SF).
Afbud: ingen
Underskrift af referat fra sidste møde
Underskrevet.
Orientering og indkommen post mv.
Underskrift på bestyrelsens konstituering ift. formalia omkring RH´s indtræden i bestyrelsen.
I/S-lukning er færdiggjort og faktura for ophørt arbejde er modtaget og betalt.
Luneborgvej 134 + råvandsledning Arendrupsvej (boring 3) – tinglysning deraf. Vandværket betaler
et læs grus for vedligehold af vej og Poul sørger for at varetage vedligeholdelsen. Råvandsledning
(mellem jernbane og motorvej) – ligger både på Arendrupsvej og ved hallen (ejes på jordstykke ejet
Vestergård). BK kontakter Aase for varetagelse af tinglysning. BK har kortmateriale mv. Har
råvandsboringen en adresse – bortset fra Arendrupsvej.
Udfærdigelse af dokument ift. præmisserne omkring tilkobling af Larsgårds Mark og vores
overtagelse af ledningen. BK tager henvendelse til Danske Vandværker for nærmere information
omkring dette dokument.
Drøftelse af opkrævning af spildevandsafgiften og vores deltagelse i møder desangående. Målernr.
og ejer har vi indsendt til Aalborg Kommune (stamdata) iht. lovgivning – mod betaling. 40 kr. stk.
har vi modtaget.
Invitation til generalforsamling 30/9 i Grundvandssamarbejde Aalborg. Drøftelse i bestyrelsen af
vores deltagelse heri. Vurderingen at henset til manglende penge i samarbejdet og værdien af
samarbejdet deltager vi ikke i generalforsamlingen. BT rekvirer det officielle regnskab.
Indkaldelse Danske Vandværker Region Nord – 24/10-2020. Ingen fra vores bestyrelse forventes at
ville deltage.
Henvendelse fra samrådet omkring vand ved Ultved-Søerne. Tidligere er der fra BK´s side givet en
pris tilslutning 27.400 + moms.
Etablering af stophane Gammel Skolevej 14.
Økonomisk status ved kasseren
Amba-konto kr. 1.269.003,01.
I/S-konto kr. 1.296.185,79.
Ingen afregning af moms. Bestyrelsen var enige om at betale moms før fristen 1/3-2021. BK hæver
udbetalingsgrænsen på skattekontoen, således at indbetaling af moms ikke refunderes.
Grøn afgift 14/7 356 tkr.

Grundvandsbeskyttelse 1. halvår 2020 80 tkr.
Etablering af aftalekonti – BK har modtaget Jutlander Bank og Den Jyske Sparekasse. Svært at finde
bank som vil modtage indlån.
Vandanalyser
Vandprøver foretaget på Skovmarksvej samt boring 2 (stadion) . DGU16.353.
Ved prøve på afgang vandværk skal der yderligere testes for methan og svovlbrinte.
Forventer at AnalyTech henvender sig for prøvetagning (ledningsnet + afgang vandværk).
Projekter og fremtidige projekter
Der har været besøg af Kemic på værket og eftersynet påviste trykbeholdere som trænger til
udskiftning. Vi påtænker at holde et møde med Kemic omkring nye trykfiltre og
beslutningsbeholder. Han vil gerne komme tilbage en dag ved 16-tiden (mandag eller tirsdag). BK
forespørger Kemic om hvornår det passer ham. Møde på vandværket og derefter stjerneskud på
kroen efterfølgende. Forslag 3. oktober.
Nyt tagpap på værket. RH bestiller håndværker Vendsyssel Tagbelægning v/Hans Jørgen Klattrup
hertil.
Tinglysninger – jf. ovenfor. Bestilling af Aase til udfærdigelse af disse.
Undersøgelse på placering af stikledning i Ultvedparken. BK beder Per Thomsen foretage dette på
tre adresser i Ultvedparken.
Fugning af vandværket – bestyrelsen beslutter at afvente med denne.
Fastsættelse af næste møde
Næste møde 24. november 2020.
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