Dagsorden d. 13 marts 2017
1.

Ny ledning
Vi har fået fornuftigt tilbud fra Bagger om etablering at ny ledning i del af Tingstedvej
og aflukning af gammel støbejernsledning.

2.

M.W. Gjøes Vej 2A
Der skal være møde med HTK om udstykningen. Det er igen Hedehus-tømrer der står for det.
Tingstedvej 31
Ejendommen er solgt og de tidligere ejere er flyttet fra huset for over et halvt år siden og kan
kun kontaktes gennem advokat. (Ejendommen har haft et sprunget vandrør).
Aflæsning af vandmålere
Er vores aftale med HTK-forsyning god nok ?
Generalforsamlingen 2017
Nyt takstblad.
Budget
Regnskab/Økonomi
Antal tilmeldte
Renovering af vandhøj
Hvilke tanker har vi gjort siden sidste møde ?
Beredskabsplan
NCC gravetilladelse i grusgraven..

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Vi bør foreslå, at der stilles krav det materiale der bruges til opfyldning
af grusgraven efter udgravning er afsluttet.
Bør vi måle vandtemperaturen i boringerne?
9. Næste møde
10. Diverse

Reerslev Vandværk-bestyrelsesmøde d. 13. marts 2017
Til stede: Lars-Ole Hansen, Rene Koudal, Michael Michaelsen, Torben Nielsen, Svend Nielsen,
Claus Wolff og Johan Galster (ref)
Fraværende: ingen
1

Ny ledning Tingstedvej 18 til 20
Tilbud på nedlægning af ny PE/plast-vandledning til afløsning af sidste støbejernsledning i byen på
Tingstedvej fra ved nr. 20 hen til stikledning ved nr. 18. Pris: 85 KKR incl moms for 40 meter ledning.
Arbejdet igangsættes i morgen.

2

Ny udstykning M W Gjøes vej 2A:
Møde med HTK d. 22 marts 2017 kl. 14.30.

3

Tingstedvej 31:
Kasserer sender regning som sædvanlig.

4

Aflæsning af vandmåler: Michael har rykket HTK for aflæsninger og fået måleraflæsningerne i en
meget besværlig opstilling.
Vi overvejer at opsige aftalen med HTK om aflæsning og i stedet gå over til elektronisk aflæsning næste
gang der skal udskiftes målere. Rene kontakter Fløng Vandværk om elektronisk aflæsning.

5

Generalforsamling – 2017
Takstblad: Gebyrer pkt 3 rettes til ” Forgæves kørsel, dagstakst, dog mindst …. 250 kr”

Takstblad rettes under hensyntagen til Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt
vandforbrug.
Claus Wolff ønsker ikke genvalg.
6

Ny vandtank:
Vedtaget:
Nyt komplet vandværk med fritstående tank i bygning, nyt filtre så hver boring kan køre separat, nye
pumper (gl. 18 år), nyt SRO overvågning fra Blue Control med ekstra tilpasning og redskabsskur.
Bygning i sandwichkonstruktion.
Der indhentes tilbud på både beton og rustfri ståltanke.
Lånemulighed i kommunekredit : 20, 30 eller 40 år til 1,3 til 1,7 % p.a.
Michael giver Blue Control besked om at vi venter med at indkøbe styresystem.

7

Beredskabsplan. Udkast forelagt. Kommentarer sendes til Johan.

8

NCC gravetilladelse i grusgraven.
Høringssvaret er hørt, NCC har fået begrænset kotehøjden til + 28 m, dog max 1 meter over
vandførende lag. Solen vil formentlig ikke opvarme vores vand.

9

Næste møde. Efter generalforsamling

10 Diverse. Intet.

