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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 9. okt. blev godkendt og underskrevet.
2. Orientering fra formanden
-

-

-

Den varslede stigning fra grundvandsssamarbejdet på 10 øre/km3 i 2019 blev trukket tilbage, da
det iflg. Foreningens vedtægter skal godkendes på generalforsamlingen.
JMN og FG deltog i kontaktgruppemøde 1.11.2018 vedr. vandsamarbejdet. Referat fra mødet kan
ses på:
https://www.aalborg.dk/media/9277896/sydvest-landomraade-kontaktgruppemoede-01-112018.pdf
Grundvandssamarbejdet har startet et projekt ”Parcelhus indsatser” der henvender sig til
vandværker med by i kildepladszonen, som gerne vil være med til at gennemføre en
informationskampagne, om vigtigheden af at passe på vores drikkevand. Informationskampagnen
vil blive forankret lokalt. MJM deltager i opstarts mødet 6. december.
Vi skal være opmærksom på, at fra den 1. januar 2019 kræver Datatilsynet, at både offentlige og
private aktører skal kryptere e-mails, der indeholder fortrolige og følsomme personoplysninger.
Frejlev Vandværk håndtere for nuværende ingen korrespondance via e-mails der indeholder
fortrolige og følsomme personoplysninger.

3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
- I forbindelse med udskiftning af vandur, viste det sig at stophanen var utæt. Derfor blev
stikledninger og stophaner udskiftet til Kolloparken nr. 2 og nr. 24.
4. Status for igangværende arbejder
A Vandværk
- Brøndborer Jørgen Sørensen fra firmaet K. Sørensen, Frederikshavn deltog indledningsvis i
mødet for at redegøre for tilbud på ny boring.

-

Brøndborer Søren Pedersen, Hammel inviteres i det nye år, for tilsvarende at redegøre for tilbud
på ny boring.

B Ledningsnet
Renovering af ledningsnet på Kalmanparken er nu ca. halvvejs. Arbejdet tager desværre længere
tid end først antaget, da stophaner ligger fra 1,6 til 2,3 m. dybde i stedet for det påkrævet 1,1 m.
som minimum. Samtidig er flere stophaner placeret inde på forbrugernes matrikel, de vil
naturligvis, som krævet, blive flyttet uden for skel.
Ovennævnte vil beklageligvis medføre en øget graveomkostning for renovering af Kalmanparken
i størrelsesordenen 100 til 150.000 kr.
Når arbejdet er afsluttet vil ledningsplan på hjemmesiden blive ajourført.
- M. T. Højgaard er nu påbegyndt opførelsen af de første lejeboliger på Carl Nielsens Vej. Der
opføres i første omgang 3 blokke indeholdende i alt 16 boliger.
Linjeføring for vand er fastlagt sammen med bygherre og M. T. Højgaard. FG er ansvarlig for
koordinering af ledningsarbejdet.
-

5. Tilgang af forbrugere
- Kommer kvartalsvis d.v.s. efter 4 kv. 2018.
6. Økonomi / dataforordningen
- De uændrede Priser og Takster for 2019 er fremsendt til Aalborg Kommune for godkendelse.
- Der er udarbejdet budget for 2019.
- Dataforordningen for Frejlev Vandværk er nu ved at være færdigbearbejdet.
7. Strategiplan og status ”Nyt vandværk”
- Aalborg Kommune har svaret på forhåndsgodkendelsen med få ændringsforslag. Arkitekterne
har jf. dette svar samt kommentarer fra Generalforsamlingen tilpasset projektet.
- Et andet aspekt er brøndborernes undersøgelse af fremtidige vandind-vindingsmuligheder.
- Tidshorisonten for strategiplanen skal justeres.
8. Fastsættelse af næste møde
- Næste møde afholdes 5. februar 2019 kl. 19.00.
9. Eventuelt
- Aflæsning af målere forløb tilfredsstillende.
- Møde med Brøndborer Søren Pedersen vil blive forsøgt holdt tirsdag 8. januar 2019.
- Generalforsamling er planlagt til tirsdag 19. marts 2019. JMN booker lokale.
- Nyt logo drøftes på næste møde.
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