
Reerslev Vandværk-bestyrelsesmøde d. 13. februar 2017 
Til stede: Rene Andersen, Michael Michaelsen, Torben Nielsen, Svend Nielsen, Lars-Ole Hansen   

og Johan Galster (ref) 

Fraværende: Claus Wolff 

 
Dagsorden 
1-  Ny indvindingstilladelse 
2.  NCC indsigelse 
3.  Betaling for vand i forbindelse med vandskade (Tingstedvej 31) 
4.  Lån Kommunekredit 
5.  Nyt tilbud fra Blue Control 
6.  Projekt ny rentvandstank (Tankbygning, nedgravet eller ?) 
7.  Hvordan gemmer vi digital data? Stophaner?  
8.  General forsamlingen 
9.  Nyt takstblad 
10. Budget 
11. Regnskab/Økonomi 
12. Næste møde 
13. Diverse 
 

 

1  Ny indvindingstilladelse: intet nyt fra HTK. 
 
2  Gravetilladelse NCC: 

Regionhovedstaden har indsat ekstra beskyttelse i forbindelse med spild af diesel. 
Transportkorridoren til udgravning skal gå ind over vores BNBO, dvs. risiko for at dieselspild løber i 
grundvandet. 
Der skal graves til 1 m over vandspejl, dvs. at spild kan let løbe ned til grundvandet. Muligvis er det ikke 
”vores” vand, idet det nok ligger dybere.  
LOH har sendt høringssvar 7. feb. til Region Hovedstaden. Vedr. udkast til gravetilladelse. 

 
3  Ejd-mægler ønsker afslag for vandafgifter/merforbrug efter vandskade på Tingstedvej 31.  
 Ejd.mægler har fået afslag, da vi ikke kan give rabat på statsafgifter. 
 
4  Lån til nyt vandværk. 

LOH har spurgt Kommunekredit om lån af 3 mill. kr. over 20 år. Ja, det er muligt. LOH får tilbud. 
 
5 Blue Control  

Michael har fremsendt Svends og Renes forslag til forbedringer. Tilbud kommer.  
 
6 Nyt vandværk.  
 På næste bestyrelsesmøde diskuteres de forskellige løsningsmuligheder en for en: 

 Fjernelse af vandhøj/tank?  
 Nedgravet vandtank eller ny bygning med vandtank? 
 Hvilken type vandtank - glasfibertank, plasttank, ståltank eller betontank? 

 



Hvis ny bygning med vandtank hvilken løsning? 
1. Bygning kun med vandtank,  
2. Bygning med vandtank og forberedt til at pumper og filtre m.m. for senere installation.  
3. Bygning med komplet nyt vandværk. 
4. Bygning forberedes til solceller. 
 

7 Digitale data gemmes på hjemmesiden/Webhotel. 
 Stophaner bør findes og registreres. 
 
8 Generalforsamling. 

Omtales på næste møde 
 
9 Takstbladet fremlægges til næste møde af Michael og Lars Ole. 
 
10 Budget afhænger af ledningsbrud og nye tilslutninger. 
 
11 Regnskabet klar til revisor. 
 
12 Næste møde: mandag d. 13. marts. Kl. 19. i RIF 
 
13.  Intet under diverse. 


