Referat:
Dato:
Sted:
Deltagere:

af bestyrelsesmøde
tirsdag d. 9. august 2016
Leharparken 51
Jørn Mortensen
Flemming Gravesen
Morten J. Møller
John Mandrup Nielsen
Carl Otto Madsen (ref.)

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud).
4. Status for igangværende arbejder.
5. Tilgang/afgang af andelshavere.
6. Økonomisk status (kvartalsoversigt).
7. Strategiplan – Plan 20 (status MJM)
8. Fastsættelse af næste møde.
9. Eventuelt.

JM
FG
MJM
JMN
COM

1. JM og FG deltog den 9. juni 2016 i orienteringsmøde om vandplan, Aalborg kommune.
Referat herfor kan ses på www.vandsamarbejdeaalborg.dk.
JMN oplyste, at Aalborg Kommune har foretaget inspektion af vandværksarealet ved
Kalmanparken med hensyn til dyrkningsdeklaration. Frejlev Vandværk opfylder
dyrkningsdeklarationen til fulde, så der var ingen bemærkninger.
2. Referat godkendt og underskrevet.
3. FG oplyste, at der har været ledningsbrud ved Leharparken 36, som har krævet udskiftning
af stophane og pe ledning. Ledning ved Kolloparken 9 undersøges nærmere for evt.
driftforstyrrelser.
4. Vandværket har fået foretaget inspektion af rentvandstanken, hvilket har medført, at al
beplantning (hyben) indenfor en 5 meter zone omkring rentvandstanken skal fjernes og
arealet tilsås med græs. FG indhenter tilbud.
Den nævnte inspektion af rentvandstanken, viste endvidere, at tanken snarest skal renoveres
ved en foring eller lign. JMN indhenter tilbud herfor.
Inspektionsrapport lægges på hjemmesiden (MJM).
3. etape af renovering på Straussvej kvarteret der omhandler strækningen fra Straussvej 21
til 32, samt Webersvej påbegyndes september 2016.
Byggemodning på Griegsvej, etape 5 og 8 blev afsluttet til den aftalte tid 1. juli 2016.
5. Registrering af nye forbrugere på Griegsvej sker løbende med de tilsluttes Vandværket.
Forhandlinger med Frederikshøj Mark Vandværk har stået stille i sommerperioden.

6. Økonomien er god, budgettet overholdes og etape II Straussvej var billigere end forventet.
7. Der overvejes en sikkehedsforsyningsledning til Aalborg Vand.
8. Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 11.oktober 2016, kl.19.00, på adressen,
Straussvej 28
9. Ingen bemærkninger ud over ny mailadresse på Jørn Mortensen: jmservice1969@gmail.com
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