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Afbud:

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Orientering fra formanden – herunder forretningsorden.
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 og status nyt vandværk
8. Fastsættelse af næste møde.
9. Eventuelt.

1. Referat fra 7. aug. blev godkendt og underskrevet.
2. Orientering fra formanden
Forretningsorden: underskrevet - lægges på hjemmesiden.
JMN og FG deltager i møde 1.11.2018 vedr. vandsamarbejdet.
Vedtægterne er under revision, klar til næste møde – JMN og JCW.
Regulativ for Frejlev Vandværk er senest gennemgået/revideret i 2002, skal ajourføres JCW
Beredskabsplan for Frejlev Vandværk, skal ajourføres – FG og JCW
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
Ingen egentlig drift forstyrrelser eller brud. Stophane og stikledning skiftet ved Leharparken 25 og
27. Stophanespindel udskiftet på Griegsvej 192 (betales af Huskompagniet). Stophanespindel
udskiftet på Carl Nielsens Vej.

4. Status for igangværende arbejder
a. Vandværk
Affugteren i Vandværksbygningen er defekt og meget gammel, reparation vil beløbe sig til ca.
kr.8000! FG har indhentet tilbud på ny affugter – kr. 19.000. Bestilles – monteres af lokal elektriker.
NY boring Kildeplads Syd. JMN har haft møde vedr. tilbud med brøndborer Jørgen Sørensen fra
firmaet K. K Sørensen, Frederikshavn. JMN kontakter igen brøndborer Søren Pedersen, Hammel og
afklarer, om denne vil afgive tilbud?

b. Ledningsnet
Renovering af ledningsnet på Kalmanparken starter medio oktober.
5. Tilgang af forbrugere
I de første tre kvartaler er der registreret 15 nye forbrugere.
Tilbud på tilkobling af Duedal 93, 9230 Svenstrup. JMN har modtaget afslag fra forespørger –
denne købte alligevel ikke ejendommen.
Projektgruppen har rettet forespørgsel på pris til nyt lejlighedskompleks på Carl Nielsens Vej. JMN
tager kontakt.
6. Økonomi / dataforordningen
Kvartalsrapport pr 30.9. 2018. Årets første 3 kvartaler viser et mindre overforbrug på
produktionsomkostninger, der bl.a. skyldes øget prøvetagningsomkostninger p.g.a. af de nye miljø
krav, efter der er fundet forureninger i det danske grundvand - heldigvis er der ikke fundet nogen
stoffer af de nye forureninger hos os.
Der er modtaget ny Databehandleraftale fra Blue Idea, ligger på drev.
7. Strategiplan og status ”Nyt vandværk”
JLT, JMN og MJM har afholdt møde med PLUS arkitekterne og MOE (ingeniør) samt præsenteret
projektet for Aalborg Kommune. Vi afventer nu kommunens kommentarer (modtages forventelig
fredag d. 12.10). Næste opgave bliver derefter at opnå en forhåndsgodkendelse fra kommunen.
8. Fastsættelse af næste møde
Næste møde afholdes 4.dec. kl. 19.00.
9. Eventuelt
Der udføres aflæsning af målere d. 3. og 4. november 2018. Der udsendes orienterende sms til
forbrugere.
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