Referat:
Dato:
Deltagere:

af bestyrelsesmøde
tirsdag d. 25. juni 2020
Morten J. Møller
John Mandrup Nielsen
Jesper Lund Tidemand
Flemming Gravesen
Jens Chr. Weinkouff (ref.)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra seneste møder.
2. Orientering fra formanden
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud).
4. Status for igangværende arbejder
a. Vandværk.
b. Ledningsnet.
5. Tilgang af andelshavere (kvartalsvis)
6. Økonomi, (årsrapport)
7. Strategiplan – Ny boring og nyt vandværk
8. Eventuelt

MJM
JMN
JLT
FG
JCW

1. Referat fra 3. marts og uge 19 2020 blev godkendt og underskrevet.
2. Orientering fra formanden.
- Borgerforslag om forbud mod brug af Round-up ikke vedtaget i folketinget.
- Foreningens navn er nu rettet hos alle instanser
- Revision af vandforsyningsloven, kommer i offentlig høring i efteråret og forventes
vedtaget i 1. kvartal 2021
- Geo Atlas Live, (webinar afvikles på mandag) JMN tilmeldt.
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
Der har været brud på Leharparken 83-85 i marts og på Leharparken 26-34 i maj. Begge steder var
ledninger tæret. Reparationen er udført så det er forberedt til senere renovering af hele området.
4. Status for igangværende arbejder
a. Vandværk
Service på udpumpningspumper er udført, der var ingen bemærkninger.
Vejret – har modtaget brev/mail fra beboere på Kalmanparken, som ønsker et møde angående
vej/sti. Vi har kontaktet rådgiver ved Danske Vandværker. Besluttet at Frejlev Vand svarer
beboerne skriftligt (JMN og MJM).
b. Ledningsnet
- Renovering i Kolloparken er nu i gang. Nogle steder ligger vandledningerne i 2 meters dybde.
Det fordyrer projektet.
5. Tilgang af forbrugere
I første kvartal er der tilgået 5 nye medlemmer.
6. Økonomi 1. kvartal
- JLT gennemgik posterne for 1. kvartal. Ingen bemærkninger.

7. Strategiplan og status.
- Ny boring – Den godkendte placering (Aalborg Kommune) er efterfølgende blevet forkastet
af Slots- og kulturstyrelsen samt Nordjyllands Historiske Museum, da afstandskravet til en
gravhøj/fortidsminde ikke kan overholdes. Der er indsendt ansøgning om ny placering.
- Nyt vandværk – P.g.a sygdom hos MOE er arbejdet med udarbejdelse af tilbudsmateriale
forsinket.
8. Eventuelt
Tidspunkt for næste møde: Aftales efter sommerferien.
Planlægning af ordinær generalforsamling afklares on-line
29-06-2020 JCW

