Referat:
Dato:
Deltagere:

af bestyrelsesmøde
torsdag d. 12. november 2020
Morten J. Møller
John Mandrup Nielsen
Jesper Lund Tidemand
Flemming Gravesen
Jens Chr. Weinkouff (ref.)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra seneste møde.
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, 3. kvartal
7. Strategiplan – Ny boring og nyt vandværk
8. Generalforsamling
9. Eventuelt

MJM
JMN
JLT
FG
JCW

1. Referat fra 29. september 2020 blev godkendt og underskrevet.
2. Orientering fra formanden.
Ny bestyrelse for Danske Vandværker Region Nord. Formand er Jan Andersen fra Øster Hurup
Vandværk. Næstformand og sekretær er Palle L. Nielsen fra Fjerritslev Vand.
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
D. 26. oktober renovering og udskiftning af rør og fjernelse af brønd ved Frejlev Hallen.
D. 9. november udskiftning af stophane ved Leharparken 37.
Aftale om udbedring af indkørsel efter ledningsbrud ved Leharparken 34, er nu afsluttet og sagen er
lukket.
4. Status for igangværende arbejder
a. Vandværk
Der er fortaget digital aflæsning af vandure i uge 45, kun få aflæsninger/registreringer med behov
for opfølgning og/eller manuel kontrol. Skal være afsluttet inden d. 17. november.
GEOPOINT har udfærdiget forslag til Deklaration vedr. Kalmanparken 102 – 110, der efter
grundejernes godkendelse og underskrift skal tinglyses.
Flemming Graversen forbeholdt sin uenighed i, at Frejlev Vand afstår vejretten jf. tinglysning fra
1949, som lodsejerne har vundet hævd på!
Der er samtidig indgået aftale med Aalborg kommune om, at Frejlev Vand overtager et areal fra
vandværket og frem til brønd for at sikre muligheden til fremførelse af evt. kommende
vandledninger og adgang til eksisterende ledning og brønd.
Vandprøver udtaget ved afgang fra vandværk viser et mindre indhold af Coliforme bakterier. Der
udtages nye prøver i december for at følge udviklingen.
b. Ledningsnet
- Renovering i Kolloparken nærmer sig afslutning og der mangler kun to stikveje i vestsiden.

5. Tilgang af forbrugere
I tredje kvartal er der tilgået 7 nye medlemmer. Dvs. pr. 30-09-2020 er der 1172 forbrugere.
6. Økonomi 3. kvartal
- JLT gennemgik posterne for 3. kvartal. Omkostningerne til reparationer af ledningsnettet er
over budgettet ved kvartalets udløb og vurderes dermed at overstige ved årets slutning.
Øvrige poster følger budgettet.
7. Strategiplan og status.
Ny boring – JMN, MJM og brøndboreren har afholdt møde hos Energi- og Miljøforvaltningen d.
5. november. Årsagen til mødet er, at en forventet sagsbehandlingstid på ca. 2½ år for at få en
tilladelse til at udføre en prøveboring og prøvepumpning. Det er vi helt uforstående overfor.
Vi er af den opfattelse, at processen hos Aalborg Kommune er præget af langsommelighed og
manglende samarbejde samt rådgivning Oplysninger forsvinder tilsyneladende i processen og der
ønskes derfor samme svar på igen og igen. Et andet/nyt forhold der blev oplyst om, er at udover
godkendelse fra Aalborg Kommune, skal vi have en dispensation fra Miljøstyrelsen, Østjylland i
forhold til Skovloven. Her er behandlingstiden 6 – 9 måneder. Mødet var konstruktivt og der
forventes en bedre fremdrift.
Nyt vandværk – JMN, MJM og JLT har været til møde ved Plus-arkitekterne sammen med
MOE for at gennemgå indkomne tilbud. Der skal herefter afholdes møde med pengeinstituttet.
8. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes d. 9. december kl. 19.00 i klublokalerne i Frejlev Hallen. Der
sikres naturligvis, at vi overholder myndighedernes retningslinjer.
Der foretages registrering ved indgangen jf. tidligere.
Der skal sikres, om der findes håndsprit m.v.
Drikkevarer udleveres ved mødets start.
Samtidig varsles afholdelse af ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 16. december kl. 19.00
9. Eventuelt
Næste møde d. 7. december
15.11-2020 JCW

