Referat:
Dato:
Deltagere:

af bestyrelsesmøde
torsdag d. 6. september 2021
John Mandrup Nielsen
Morten J. Møller
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 – ny hjemmeside
7. Strategiplan – Ny boring og nyt vandværk
8. Generalforsamling
9. Fastsættelse af næste møde
10. Eventuelt

JMN
MJM
JLT
FG
JCW

1. Referat fra 7. juni 2021 blev godkendt og underskrevet.
2. Orientering fra formanden.
I henhold til seneste bestyrelsesreferat fra Grundvandssamabejdet er FV’s indvindingsopland
nu totalt i overensstemmelse med indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, og arealet er
efterfølgende solgt til Naturstyrelsen har.
Deklarationerne er nu overdraget til lodsejerne på Kalmanparken 102 – 110 for Tinglysning. g.
Deklarationen med Aalborg Kommune om en 6 meters vejret, udenfor ovennævnte lodsejeres
matrikel, er nu godkendt og klar til tinglysning.
Den nye hjemmeside er klar til brug – se www.frejlevvand.dk
Der er planlagt bebyggelser på Carl Nielsens Vej 70.
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
Rossinis vej 9 – der har været problemer med stophanen – ny spindel er monteret.
Leharparken 103 – problemer med manglende tryk i husstanden, skyldtes utæthed ved
stikledning. Ny stikledning er lagt i forbindelse med renoveringen.
4. Status for igangværende arbejder
a. Vandværk
Nye vandprøver udtaget – alle viser tilfredsstillende resultat.
b. Ledningsnet
Vandprøver ligeledes udtaget på ledningsnettet – også tilfredsstillende resultat.
Ledningsarbejdet i Leharparken forløber planmæssigt.
5. Tilgang af forbrugere
Der er kommet 13 nye forbrugere i andet kvartal, i alt nu 1206 forbrugere.

6. Økonomi – 2- kvartal 2021.
Kassereren gennemgik regnskabet – alle poster følger budgettet.
7. Strategiplan og status.
Ny boring – JMN har været i kontakt med en biolog hos Miljøministeriet Østjylland, for
afklaring om godkendelsen til udledning af vand fra prøveboringen samt ledningsføring. Det
går stadig langsomt med sagsbehandlingen i Energi- og Miljøforvaltningen, Aalborg
Kommune. Dette er også opfattelsen i Grundvandssamarbejdet.
Nyt vandværk –Kort efter den ekstraordinære generalforsamling, var bestyrelsen til møde hos
MOE, for der at konkretisere projektet med nyt vandværk. Vi har endnu ikke modtaget
kontraktforslag fra Vand & Teknik. Er lovet inden 14 dage.
8. Generalforsamling
Den ekstraordinære generalforsamling forløb planmæssigt, med gode indlæg og en bred debat
fra salen.
Afholdelse af Ordinær generalforsamling er fastlagt til mandag d. 11. oktober kl. 19.00 i
Frejlev Kirke Center. Indkaldelse vil senere fremgå af hjemmesiden og blive annonceret i Nibe
Avis.
Der blev drøftet forslag til vedtægtsændringer vedrørende en supplerende digital gennemførelse af kommende generalforsamlinger.
9. Eventuelt
Næste møde fastlagt til tirsdag d. 5. oktober,
16-09-2021 JCW

