
Dagsorden d. 19 juni 2017 

1 - Sterkende/Reerslev vandværk oplæg ved Bagger/Silhorko (Hovedpunkt) 
2 - Kort summering af oplæg (uden Bagger/Silhorko)   
3 - Info om udstykninger (Klimahuse og Hedehustømreren) 
4 - Status på vores dårlige betalere 
5 - Kommune Kredit beregninger fra Lars Ole 
6 - Eventuelt 
7 - Næste møde. 
 

Reerslev Vandværk-bestyrelsesmøde d. 19. juni 2017 
Til stede: Lars-Ole Hansen, Rene Koudal, Torben Nielsen, Svend Nielsen, Michael Michaelsen (ref.) 

Fraværende: Jesper Petersen og Johan Galster. 

1 – Til mødet er indbudt Christian Bagger fra Bagger VVS og Peter Thue Poulsen fra Silhorko til at komme 

med forslag til teknisk sammenlægning af Reerslev Vandværk og Stærkende Vandværk. 

De havde 2 forslag. 

Det første forslag (1) gik ud på at der bliver etableret en ny råvandsledning på ca 1000 meter mellem 

de 2 vandværker og en forsyningsledning på ca. 300 meter. Det vil betyde at Stærkende Vandværk skal 

nedlægges og at alt styres fra Reerslev Vandværk (filtre, pumper, overvågning m.m.). 

Prisen på denne løsning ca. 1.000.000,- kr. 

Fordel: Kun et vandværk at administrere. 

Ulempe: Vandforsyning har ingen backup. 

Det andet forslag (2) gik ud på, at der kun etableres én ny forsyningsledning mellem de to vandværker 

på ca. 300 meter. Begge vandværker bibeholdes, og hvert vandværk kan forsyne begge byer i tilfælde 

af problemer på et af værkerne. Ved denne løsning skal opsættes nye pumper på Stærkende 

Vandværk og boringerne skal renoveres. 

Fordel: Vandværker kan forsyne begge byer (backup for hinanden).  

Ulempe: To vandværker at vedligeholde/servicere. 

Prisen på denne løsning ca. 500.000,- kr. 

2 – Den umiddelbare stemning var for forslag 2, men der er en del sten, der skal vendes. 

3 – Intet nyt om udstykning - hverken Klimahusene og Hedehustømreren 

4 – Michael kunne meddele, at den sidste havde taget sig sammen til at betale efter flere rykkere. 

Ingen restance. 

5 – Lars Ole tager kontakt til Kommunekredit. 

6 – Michael foreslog, at vi tager kontakt til Midt Regnskab for at få et forslag til administrativ overtagelse af 

Stærkende Vandværk. Det blev vedtaget. 

7 – Næste møde d. 21 august 2017 kl. 19 i forsamlingshuset 


