Referat:
Dato:
Deltagere:

af bestyrelsesmøde
Tirsdag 5. februar 2019
John Mandrup Nielsen
Jesper Lund Tidemand
Morten J. Møller
Flemming Gravesen
Jens Chr. Weinkouff (ref.)

JMN
JLT
MJM
FG
JCW

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, herunder ny boring.
7. Strategiplan og status nyt vandværk
8. Projekt: Parcelhus (MJM) – Nyt Logo
9. Generalforsamling 19. marts kl. 19.oo
10. Fastsættelse af næste møde.
11. Eventuelt.

1. Referat fra 4. dec. 2018 blev godkendt og underskrevet.
2. Orientering fra formanden.
-

-

På generalforsamling i Foreningen Grundvandsbeskyttelse Aalborg 9. maj 2019, vil den tidligere
omtalte stigning på 10 øre/m3 blive foreslået for 2020.
Referat fra kontaktgruppemøde 1. november 2018 kan ses på
https://www.aalborg.dk/business/miljoe-energi-og-affald/forvandvaerker/kontaktgruppemoeder#Sydvest
Kryptering af E-mail skønnes ikke nødvendigt, da vi ikke sender E-mails med personfølsomme
data.

3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
- Ingen problemer siden sidste møde
4. Status for igangværende arbejder
A Vandværk
- Brøndborer Søren Pedersen, Hammel deltog ved mødets start for at redegøre for fremsendte
tilbud på ny boring.
B Ledningsnet
- Renovering af ledningsnet på Kalmanparken er omtrent færdig, der mangler sidste stikvej fra nr.
6 til nr. 20. Arbejdet har ligget stille nogen tid pga. vejret, fortsættes sidst i indeværende uge.
5. Tilgang af forbrugere
I 2018 har vi opnået i alt 1123 forbrugere – en tilgang på i alt 19 forbrugere.

6. Økonomi / dataforordningen
- Kassereren har modtaget udkast til regnskab 2018. Gennemgået – der er ingen uventede
delposter. Har møde med administrationen 13. februar. Herefter klar til revisionen.
- De to tilbud på ny boring blev grundigt drøftet. Formanden afklarer enkelte spørgsmål til
materialet.
- Dataforordningen for Frejlev Vandværk gennemgås 13. februar, hvor de sidste tilføjelser /
rettelser foretages (JMN+JLT).
7. Strategiplan og status ”Nyt vandværk”
- Strategiplanen følges af arbejdsgruppen.
8. Projekt ”Parcelhus” – Kampagne Giftfri By og Nyt Logo.
- MJM har deltaget i to møder i Grundvandssamarbejdet, hvor der arbejdes med en kampagne
”giftfri by”, for de vandværker i Aalborg Kommune der ”bor” oven på deres drikkevand.
Kampagnen kører over temaet MIT VAND. MJM foreslår at vi udsteder en konkurrence for at få
forbrugere i alle aldersgrupper til at komme med forslag MJM´s forslag blev vedtaget.
Kampagnen starter fredag 22. marts der er Vandets Dag 2019 og fortsætter 4 uger frem.
-

Nyt Logo: I forbindelse med ovennævnte er bestyrelsen blevet enig om at fremkomme med forslag
til ændring af navnet Frejlev Vandværk til det mere mundrette Frejlev Vand, der også er navnet på
vores hjemmeside. Endvidere foreslår vi logoet
ændret til Frejlev Vand.
Forslagene vil blive forelagt på den kommende generalforsamling.

9. Generalforsamling
- Årets generalforsamling afholdes 19. marts 2019, kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter der er
reserveret og øvrige opgaver/forberedelser blev fordelt.
10. Næste møde
- Næste møde fastlagt til 4. marts 2019.
11. Eventuelt
- Intet.
08-02-2019 JCW

