Referat:
Dato:
Sted:
Deltagere:

af bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 22. august 2017
Leharparken 51
Jørn Mortensen
John Mandrup Nielsen
Carl Otto Madsen (ref.)

JM
JMN
COM

Fraværende:

Flemming Gravesen
Morten J. Møller

FG
MJM

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.
8. Fastsættelse af næste møde.
9. Eventuelt.

1. Referat godkendt og underskrevet.
2. JMN oplyste om det nye Forsyningsopland og Forsyningsområde efter fusionen med
Frederikshøj Mark Vandværk.
Aalborg forsyning, vand afholder indvielse af det nye vandværk i Lundby Krat den 16.
september, 2017, kl.. 12.00.
3. Der har været en del brud i Parkerne i forhold til tidligere, især har der været mange
reparationer i Kolloparken. Bestyrelsen har fokus på problemet.
4. a. Boringer er gennemgået af firmaet Søren Pedersen og der afventes status herfor.
b. Renovering af sidste etape på Straussvej pågår.
Der er indgået aftale med firmaet Geopoint for indmåling m. m. af ledningsnettet.
Brandhane på Schubertsvej vil blive fjernet på Beredskabscenterets regning.
5. Frederikshøj Mark Vandværk blev den 1. juli 2017 en del af Frejlev Vandværk.
Bellinisvej 26 er fremover 3 forbrugere mod tidligere en forbruger.
6. Økonomien er sund og stabil.

Der er restancer, hver gang vi opkræver a`conto betaling, det er utilfredsstillende for alle
parter, og vi vil derfor fra bestyrelsens side på det kraftigste anbefale, at betalingen til
Frejlev Vandværk bliver tilmeldt betalingsservice (PBS), så vi kan undgå udsendelse af
rykkerskrivelser.
7. Der afholdes møde den 7. september 2017, kl. 15.00 med det rådgivende ingeniørfirma,
MOE ved Benny Jepsen med henblik på et eventuelt ”nyt” vandværk.
.
8. Næste møde afholdes den 10. oktober 2017, kl. 19.00 på adressen Straussvej 28.

9. Ingen bemærkninger.

25.08.2017/COM

