Ordinær generalforsamling i Reerslev forsamlingshus d. 18 marts 2009.
Kl.19,00 bød formanden velkommen, der var fremmødt 25 personer heraf 19 interessenter.
Ad pkt. 1.
Bendt Poulsen blev valgt til dirigent, ingen modkandidater.
Dirigenten oplyste, at indkaldelsen var udsendt 1 dag for sent iht. vedtægter, ingen havde
indvendinger mod dette.
Ad pkt. 2.
Til stemmetæller blev valgt, Michael Michaelsen og Jacob Lylloff.

Ad pkt. 3.
Formanden oplyste at lokalplan 6.17,som omhandler den sydligere boring, er godkendt således at
den sydlige boring ikke skal flyttes og arealet omkring denne skal vederlags frit overdrages til
Reerslev Vandværk. Der blev orienteret omkring vand rådet, som er en sammenslutning af
selvstændige vandværker i Høje Taastrup Kommune. På disse møder har Formanden og Rene
Andersen deltaget. Her bliver der udvekslet erfaringer med de øvrige vandværker. På disse møder
deltager også repræsentanter fra den kommunale vandforsyning hvilket giver vandrådet mulighed
for at holde HTK i ”ørene” omkring de forpligtelser Kommunen har overtaget efter Amtet. I
november måned blev det konstateret, at vandbeholderen blev for hurtigt tømt, der var mistanke om
en lækage i beholderen, men dette var heldigvis ubegrundet, idet det var den sydlige boring der
have problemer med pumpe kapacitet. Ved institutionen ”Lærken ” blev der konstateret et
vandledningsbrud af en forsyningsledning. Desværre skete dette op til en weekend og det var først
muligt at skaffe reparatør efter weekenden, dette medførte selvsagt en del vandspild. Efter moden
overvejelse i bestyrelsen, blev det besluttet at udskifte den gamle støbejensledning som blandt andet
forsyner Reerslev Skole. Dette medførte også, at man fik kendskab til vor skolen var tilsluttet
forsyningsledningen, en viden man ikke havde før. Desværre tog det en del tid, at få færdiggjort
dette arbejde, dog uden protester fra folk der skulle færdes daglig omkring udgravningerne.
Formanden oplyste endvidere, at der i 2008 er oppumpet 32.176 kbm.vand. Formanden blev spurgt
om, hvor langt bestyrelsen var med at gennemføre registreringen af alle stophaner. Han kunne
oplyse at bestyrelsen havde kontakt med 2 firmaer, men at der ikke var taget beslutning om dette
endnu især fordi det var en bekostelig sag.
Der har i de seneste dage været konstateret brunt vand i hanerne især på Solvang. Formanden havde
ikke hørt om problemet men kunne oplyse, at det måske skyldes en reparation i et hus, hvor det ikke
var muligt at finde stophanen, hvorfor det var nødvendigt at lukke på den spindel der afbryder
forsyningen til hele Solvang.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Ad pkt. 4.
Kasseren fremlagde et regnskab, uden revisionsbemærkning, med et underskud på 108.184,17 kr.
Dette underskud er fremkommet ved, at der i regnskabet er hensat et beløb på 325.000,- kr. til
dækning af den før omtalte nye forsyningsledning. Endvidere er der er et negativt beløb på
opkrævning af vandskat hvilket muligvis kan skyldes et for stort vand tab i forsyningsledningerne.
Kasse beholdningen udgør 650.377,82 kr.

Ad pkt. 5.
Budget for år 2009, blev fremlagt. Og godkendt.
Ad pkt. 6.
Takstblad for år 2009, blev fremlagt. Der var ingen ændringer og blev godkendt.
Ad pkt. 7.
Der var ingen indkomne forslag.
Ad pkt. 8.
Rene Andersen og Niels Willumsen var på valg, begge blev genvalgt. Bendt Poulsen
blev genvalgt til suppleant for bestyrelsen.
Ad pkt. 9.
Revisor Anne-Mette Hendriksen og Nils Ohm Rasmussen blev genvalgt. Revisor suppleant Michael
Michaelsen blev genvalgt.
Ad pkt. 10.
Bestyrelsen blev forespurgt om en evt. hjemmeside for Reerslev Vandværk. Der var ingen i
bestyrelsen der kunne påtage sig den opgave. Michael Michaelsen, som bestyrer hjemmesiden for
Reerslev – Stærkinde Landsbylaug, tilbød at etablerer et link til relevante oplysninger om
vandværket dette tilbud blev accepteret.

