Referat:
Dato:
Deltagere:

af bestyrelsesmøde
Tirsdag 4. april
Jørn Mortensen
Jesper Lund Tidemand
Morten J. Møller
Flemming Gravesen
John Mandrup Nielsen(ref.)

JM
JLT
MJM
FG
JMN

Afbud:

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Orientering fra formanden.
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud).
4. Status for igangværende arbejder.
a. Vandværk.
b. Ledningsnet.
5. Tilgang af forbrugere.
6. Økonomi / dataforordningen.
7. Strategiplan (Opfølgning samt nyt vandværk næste step).
8. Fastsættelse af næste møde.
9. Eventuelt.

1. Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
2. Orientering fra formanden
Besøget af de tre 7 klasser på vandværket forløb tilfredsstillende. Der er mulighed for hjælp
til omdeling af flyer fra skolen MJM kontakte. JMN får fremskaffet kontaktperson på
skolen.
Der blev underskrevet fuldmagt til Jesper Lund Tidemand i.h.t. vedtægternes §14 stk. 3.
Der skal laves retningslinjer for brug af vandværkets Gmail (JMN).
JLT og JMN deltager i seminar om dataforordningen hos Redmark 25. april 2018.
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
Der har været problem med lukning af stophane ved Leharparken 48. Gravningen blev
udnyttet til også at udskifte stophane og anboring til Leharparken 44-46 og 50. Det var årets
første driftsforstyrrelse.
4. Status for igangværende arbejder
a. Vandværk
Besvarelse på Aalborg Kommunes Tilstandsrapport er afsendt.
Kontrolprogram i henhold til Drikkevandsbekendtgørelse er modtaget og udleveret til FG.

Der skal ansøges hos Aalborg Kommunen om yderligere indvindingstilladelse fra
Kildeplads Syd med en ny boring, således hele vores forsyningsområde kan dækkes ind med
vand alene fra Kildeplads Syd (JM).
b. Ledningsnet
Tinglysning Glinkavej 18 er afsluttet.
Aflysning af servitut på Glinkavej 6-10 og 18 er under udarbejdelse, da de nu forsynes fra
Straussvej.

5. Tilgang af forbrugere
De første 44 grund på Carl Nielsens Vej skal være klar 1. juli 2018.
Vi er nu oppe på 1113 forbrugere.
Duedal 93, der i dag har egen boring, har forespurgt på at blive tilkoblet Frejlev Vandværk.
FG + JMN udarbejder tilbud.
6. Økonomi / dataforordningen
Der er fortsat en god økonomi.
Vi har gode betalere i Frejlev – restancelisten viser 1% ved første rykker udsendelse og
0,5% ved anden rykker udsendelse.
JLT Gennemgår Danske Vandværkers skabeloner som oplæg til dataforordningen. JLT og
JMN tilpasser dem efterfølgende til Frejlev Vandværk, således de er klar inden udgangen af
maj måned 2018.
7. Strategiplan – herunder projekt nyt vandværk
Til at arbejde videre med projekt nyt vandværk, blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående
af MJM(formand), JLT og JMN. Udvalget vil b.la. undersøge muligheden for tilskud fra
fonde. Checke myndighedsforhold, plan for udbuds- og entrepriseform, overordnet tidsplan,
med opstart af byggeriet i 2019. Anlægs- og total økonomi. Arbejdsgruppen fremlægger
deres arbejde for bestyrelsen på de kommende bestyrelsesmøder.
Frejlev skole holder møde om Ideoplægget 26. april, og vi vil modtage referat fra mødet.
8. Fastsættelse af næste møde
Næste møde afholdes 12. juni kl. 19.00.
9. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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