Reerslev Vandværk-bestyrelsesmøde d. 30. oktober 2017
Til stede: Rene Koudal, Jesper Pedersen, Torben Nielsen, Lars-Ole Hansen og Johan Galster (ref.)
Fraværende: Svend Nielsen

Kommunikation mellem bestyrelsesmøderne og er en beslutning en beslutning?
Johan gav udtryk for at det ikke duer at bestyrelsesmedlemmer meddeler at de ændrer holdning i en SMS,
eller at væsentlige emner bliver diskuteret pr. e-mail i stedet for at blive henlagt til bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen er enig i at tilkendegivelse skal foregå på mail og ikke på SMS.
Bestyrelsen ønsker fortsat at kunne diskutere alt pr mail. Johan opfordrede derfor til at man i det mindste
overvejer, at væsentlige emner straks henvises til næstkommende bestyrelsesmøde, så man ikke skaber
usikkerhed om beslutninger taget i fællesskab på forudgående bestyrelsesmøder.
Udstykning på M.W. Gjøes Vej. Info omkring Hedehustømrerens nye udstykning.
Rene kontakter Bagger om ringforbindelse. Der er etableret vand fra MW Gjøes vej til de nye huse.
Hedehustømrerens har betalt tilslutningstilladelse.
Udstykning på Flintebjergvej, Info omkring Klimahusenes nye udstykning.
Poul Bagge har oplyst, at hans hus forsynes fra en vandledning, som er tinglyst på Flintebjergvej udstykning
21. Vandværket finder det uheldigt at Bagges hus forsynes ind over anden mands grund bl.a. pga. den
retslige tvivl, der kan opstå f.eks. ved skader.
Vandværket ønsker at Bagges hus forsynes fra den nye vej mellem udstykning 9 og 11.
Rene kontakter Klimahuse om tegning over vandledninger + tidsplan for afbrydelse af vandet og for vandet
+ betaling + hvordan de forholder sig til ledningen til Bagges ind over udstykning 21.
Temadag, Roskilde d. 11. nov.
Michael og Rene deltager
Stærkinde Vandværk
Lars Ole laver udkast handlingsplan for overtagelse og skriver til HTK/Lene Bagh om overtagelse af
Stærkinde Vandværk.
Beskrivelse om overtagelse udsendes før ordinær GF, uddeling på papir og udsendelse per mail.
Michael pointerede at overtagelsen tidligst kan ske, ved årsskiftet 2018/2019 så det sker til regnskabets
årsafslutning.
Studietur til Grundfos/Silhorko
Michael informerede.
Næste møde
Tirsdag d. 28. nov. Kl.19 på første sal i forsamlingshuset
Mogens Larsens bisættelse
Michael og Jesper deltog. Mogens var formand for vandværket i ca. 40 år.
Diverse
Der kommer flere og flere med på maillisten.

