Referat:
Dato:
Sted:
Deltagere:

af bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 27. juni 2017
Kalmanparken 80
Jørn Mortensen
Flemming Gravesen
Morten J. Møller
John Mandrup Nielsen
Carl Otto Madsen (ref.)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud).
4. Status for igangværende arbejder.
a. Vandværk
b. Ledningsnet
5. Tilgang/afgang af andelshavere (Frederikshøj Mark Vandværk).
6. Økonomisk status.
7. Strategiplan – Plan 20 (Herunder opfølgning DVN rapport).
8. Fastsættelse af næste møde.
9. Eventuelt.

JM
FG
MJM
JMN
COM

1. Referat godkendt og underskrevet.
2. Folder i forbindelse med vandsamarbejde er udsendt til gennemlæsning ved Aalborg Vand.
Folder vil dog ikke blive udsendt før foråret 2018 grundet at Aalborg Vand vil lave en
forbrugeranalyser for at se effekten af folderen. Folderen kan ses i en beta version på
hjemmesiden.
MJM og JMN deltog i møde på Frejlev Skole den 20. juni 2017 vedrørende indsatsplaner
for beskyttelse af grundvand (OSD 1432).
3. FG oplyste at der er udskiftet en del stophaner i Kalmanparken og Kolloparken.
Beboerne i Kolloparken 46 havde ved mail udtrykt stor ros til Vandværkets
”husentreprenører” i forbindelse med et ledningsbrud.
4. a. Der er indgået serviceaftale med Grundfos om et årligt eftersyn af vandværket, hvilket
foretages den 10. juli 2017.
b. Renovering af sidste etape på Straussvej forløber tilfredsstillende. Vand til Boligerne på
Verdisvej er afsluttet.
Der indhentes tilbud fra Geopoint for indmåling af ledningsnettet.
5. Den 22. maj 2017 blev der afholdt Generalforsamling i Frederikshøj Mark Vandværk, hvor
det blev godkendt en sammenlægning med Frejlev Vandværk. Økonomien herfor er afklaret

i henhold til en model fra Danske Vandværker. Nævnte betyder, at pr. 1. juli 2017 er der
yderligere 21 nye forbrugere under Frejlev Vandværk.
6. Økonomien er tilfredsstillende.
MJM henledte opmærksomheden på ”Hvile i sig selv princippet”, hvilket blev taget til
efterretning.
JM oplyste ved bestyrelsesmødet den 10. april 2017, ”at selskaber ikke længere er dækket af
Garantiformuen med EURO 100.000, hvilket betyder, at vandværkets indestående midler i
diverse pengeinstitutter, ikke længere er dækket ved en eventuel konkurs”, hvilket
efterfølgende har vist sig, at være en fejlinformation.
7. Den 18. maj 2017 var der arrangeret besigtigelsestur til det nye vandværk i Gistrup, der er
opført for at sikre vandforsyningen til det nye Regionssygehus, hvilket var en god oplevelse.
Der søges afholdt en besigtigelse af Svenstrup Vandværk (efterfølgende aftalt til 7.07.2017).
I Vandforsyningsplanen 2013 – 2024 side 141 fremgår det at ”Frejlev Vandværk skal udvide
indvindingstilladelsen fra Kildeplads Syd eller alternativt etablere en sikkerhedsforbindelse
til AFV Drastrup”. I den forbindelse blev der 22. maj 2017 afholdt møde med Aalborg
Vand. Estimatet for en forbindelsesledning til AFV Drastrup blev af Aalborg Vand estimeret
til ca. 3 Mill. Andre muligheder for forbindelsesledning blev drøftet og vurderet – herunder
Frejlev/Godthåb til Sønderholm/Nibe.
Med udvidelse af indvindingstilladelsen fra Kildeplads Syd med en ekstra boring, vil Frejlev
Vandværk opnå en særdeles høj leveringssikkerhed. En ekstra boring vil beløbe sig til ca.
0,5 Mill. På den baggrund vil Frejlev Vandværk udvide indvindingstilladelsen fra
Kildeplads Syd.
Vi gav på mødet udtryk for Frejlev Vandværks positive indstilling til samarbejde med
Aalborg Vand og øvrige vandværker om forsyningssikkerhed, hvis der senere opstår
muligheder.
Endvidere drøftede vi ejerskabet af moniteringsboring (DGU nr. 34.2328) på Kildeplads
Syd, som er uklar i øjeblikket. Frejlev Vandværk er interesseret i at overtage
moniteringsboringen, så vi via denne, kan følge grundvandsudviklingen på Kildeplads Syd.
Aalborg Vand undersøger ejerskabet af monteringsboringen, og vender tilbage med
mulighed for Frejlev Vandværk kan overtage ejerskab og brugsret.
Ifølge referat af 25. april 2017 har arbejdsgruppen 22. maj gennemgået boringerne sammen
med Brøndborer Søren Pedersen og Jørgen K. Andersen, DVN. Efter gennemgangen har vi
fået et tilbud/overslag fra Brøndboren på kr. 62.520 eksl. moms. Tilbuddet er accepteret og
igangsætning aftales af FG og Jørgen DVN informeres for deltagelse.
FG foranstalter, at få buskene omkring Vandværket fjernet.
Benny Jepsen fra firmaet MOE, der har stor erfaring i renovering/ombygning af vandværker,
indkaldes til et møde i begyndelsen af august, hvor muligheder drøftes. MOE overvejes for
udarbejdelse af skitseprojekt for ”nyt Vandværk”.
8. Næste møde afholdes den 22. august, 2017, kl. 19.00 på adressen Leharparken 51.

9. Ingen bemærkninger.
04.07.2017/COM

