
Reerslev Vandværk-bestyrelsesmøde d. 18. maj 2016                                   mic 
Til stede: Rene Andersen, Michael Michaelsen, Torben R. Nielsen, Svend Hansen, Lars-Ole Hansen 

og Johan Galster.(ref)   Fraværende: Claus Wolff 

Konstituering efter Generalforsamling 31 marts 2016: Rene Andersen – formand.  

Michael Michaelsen - kasserer. Torben R. Nielsen– driftsansvarlig. 

Renovering af vandhøj: Jorden fra vandhøjen skal bortskaffes, evt. til støjvold ved 

den nye præstegård. Rene kontakter HTK vedr. accept af denne løsning. 

Vand-Smith inviteres til næste møde angående tilbud på ny nedgravet vandtank. 

Uregistreret vandmåler: Der er en uregistreret vandmåler, som skal registres hos 

HTK-forsyning og Reerslev Vandværk eller nedlægges. Michael og Rene taler med 

vedkommende om registrering eller lukning.  

Vores VVS-situation. Vores faste VVS-mand Peter har været syg og er ikke mere til 

at få fat i, heller ikke via hans mester.  

Nyt VVS-firma kontaktes. Lynge VVS og Brøndby VVS kontaktes ved næste opgaver, 

som en test af deres formåen. 

 

Vandmålere: Thorsager 26B, har klager over støj fra vandmåleren.  

Svend: Det kan være det ikke er støj fra måleren, men fra stophanens-kontraventil. 

Svend og Michael ser på det. 

Michael: Kan det skyldes at trykket på ledningsnettet er for højt? 

Michael: HTK har skiftet 4 af store vandmålere, hvor der er flere forbrugere tilkoblet. 

Rene: på gårdene, som har udlejningsboliger, betales kun vandafgift, men ikke fast 

afgift, dvs. at lejerne slipper billigere. 

Spørgsmål: Hvordan skal vi forholde os til, at vandet videresælges af ejer til lejer? 

Tingstedvej 20B og 20C:  Lars Ole og Michael laver et svar til Hedehus-Tømrerens 

advokat. 

Evt. lån i Kommunekredit: HTK skal stille garanti. Lars-Ole og Michael spørger HTK 

om denne mulighed foreligger for vandværket. 

Nordtoften 5 + 7:  Nordtoften 7 har lovet at få etablere manglende vandmåler på 

Nordtoften 5. Vandværket betaler måler og stophan.  

Der er betalt for tilslutningsafgifter.  

Svend mener at, han har et matrikelkort. 

Vandprøver: OK.  



Nøgle til vandværket: Mogens Andersen har stadig nøgle, efter aftale med Michael. 

Formål: at kunne trække på Mogens i tilfælde af problemer med styring osv.  

Svend modtog også nøgle. 

AMBA: Michael har igen prøvet at få vandværket registreret hos Selskabsstyrelsen. 

Måske lykkes det nu. 

Rykkere: Udestående ca. 40.000 kr. 10 rykkere udsendt, hvoraf en betalte 

omgående.  

Regnskab: Michael har kontaktet Gefions-Regnskabskontor i Sorø for support til 

økonomisystemet. Under samtalen fik han et tilbud om at Gefion kunne overtage 

regnskabet for ca. 20.000,00 kr/år. 

Næste Møde: torsdag d. 16. juni 2016 kl 19.30, Vand-Smith inviteres her til. 

Lokalet bestilles når vi ved om Vand-Smith kan deltage. 

 


