Dagsorden for Reerslev Vandværk a.m.b.a. d. 11 sep. 2017
1. Sammenlægning med Sterkende Vandværk
Arne Frandsen deltager i mødet til dette punkt.
2. Udstykning på M.W. Gjøes Vej
Info omkring Hedehustømmerens nye udstykning.
3. Udstykning på Flintebjergvej
Info omkring Klimahusenes nye udstykning.
4. Indsatsplan møde hos HTK (Jesper)
5. desphenyl-chloridazon rester i drikkevand.
Fra FVD : "Danske Vandværker opfordrer alle vandværker i områder, hvor der har
været dyrket roer, løg og rødbeder, til straks at få lavet analyser af vandet for rester
af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon."
Hvordan forholder vi os ?
6. Økonomi
Kort info (Michael)
7. Vandværk messe i Fredericia
8. Indvindingstilladelse/Takstblad
9. Noget nyt om 'Silhorko' tur.
10. Næste møde
11. Diverse

Reerslev Vandværk-bestyrelsesmøde d. 11. sept. 2017
Til stede: Arne Frandsen, Lars-Ole Hansen, Rene Andersen, Michael Michaelsen, Jesper
Petersen, Svend Nielsen, Torben Nielsen og Johan Galster (ref.)
Fraværende: ingen
1. Sammenlægning med Stærkende Vandværk (Arne Frandsen deltager i mødet
til dette punkt).
Diskussion af forskellige tekniske og økonomiske forhold. Møde om vandværkets
budget hos Michael mandag d. 25. sept. Kl. 19.00
2. Udstykning på M.W. Gjøesvej - Info omkring Hedehustømrerens nye
udstykning.
Vicotec har ved gravning påvirket en hovedvandledning, med utæthed til følge. Vi
betaler for reparation på ca. 10.000 kr. da der også var tæringer i samlingerne.
HTK vil ikke give byggetilladelse før tilslutningsafgift er betalt til vandværket.
3. Udstykning på Flintebjergvej Info omkring Klimahusenes nye udstykning.
21-22 huse, skal igangsættes. Rene har anmodet om et møde med bygherre. Vi
afventer grundplan og ledningstegninger.
4. Indsatsplan møde hos HTK (Jesper)
Renovering indsatsplan for beskyttelse af boringer og grundvand.
5. Desphenyl-chloridazon-rester i drikkevand.
Fra FVD : "Danske Vandværker opfordrer alle vandværker i områder, hvor der har
været dyrket roer, løg og rødbeder, til straks at få lavet analyser af vandet
for rester af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon." Det har der ikke været dyrket i
vores vandindvindingsområde, derfor afventer vi til der kommer lovkrav,
6. Økonomi
Intet nyt. Skat bliver ved med at sende vores indbetalinger retur, fordi vi skylder
1,33 kr. i renter for rottebekæmpelse til kommunen.
7. Vandværksmesse i Fredericia.
Svend tager med til messen og måske Jesper
8. Indvindingstilladelse/Takstblad
HTK har meget travlt, så indvindingstilladelsen er ikke afsendt.
Takstbladet er endnu ikke godkendt af HTK, men det kommer vel.
Nyt punkt til takstblad: svar til ejendomsmæglere 500 kr. næste GF.
9. Noget nyt om 'Silhorko' tur.
Pt. Ingen pladser.
10. Næste møde
Mandag d. 2. okt. Kl. 19 i sognegården
11. Diverse

