Reerslev Vandværk-bestyrelsesmøde d. 22. januar 2018
Tilstede: Michael Michaelsen, Torben R. Nielsen, Svend Nielsen, Rene Juhl Andersen (ref)
Fraværende: Lars Ole Hansen, Johan Galster
Arne Frandsen's deltagelse til vores generalforsamling
Mail sendt til Arne, men ikke noget svar. Men ifølge Michael har Sterkende Vandværk booket lokalet på første
sal til deres Generalforsamling på samme dato som vores.
Info om vores udstykninger
Vi har betalt Tage Bagger for arbejde på M.W Gjøesvej (Hedehustømmeren)
Intet nyt om Flintebjergvej udstykninger.
Ejendomsmæglere henvendelser
Vi har haft mange henvendeler og vi burde overveje at få et gebyr på takstblad for håndteringen af disse
henvendelser.
Michael gør opmærksom på at arbejdet forbundet med at inddrive et gebyr er for stort set i forhold i det beløb
vi kunne hente.
Måler på Tingstenen 10
Målerglas er i stykker men måleren er tæt og virker. Vi ser ingen grund til at fortage os noget.
Indberetning af udpumpet vand
Vi har i 2017 udpumpet 28435 m3. Dette er en stigning på 1512 m3.
Stigningen på ca 5% blev tilskrevet merforbrug og det spild vi har haft ved ledningsbrud (ved vandværk og på
M.W Gjøesvej).
Svend nævnte at han synes han har lidt mindre tryk på vandet i privaten. Michael som bor i nærheden har ikke
bemærket noget.
Kunne vi have et lille brud på Solvang?
Messe i Roskilde 26 januar
Vi har tilmeldt 2 personer. Michael og Jesper tager til messen.
Høring af tillæg til vandforsyningsplan for Nærheden
Der var enighed om at det ikke er relevant for os.
Høring af Forslag til Ishøj - Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Dette bør vi se lidt på. Svend ser nærmere på det og sender mail med eventuelle kommentar.
Brev fra Lene Bagh angående kontrol program
Der var enighed om at forsætte vores nuværende kontrol program indtil HTK har et nyt klar. Dette er også
anbefalingen fra Lene Bagh.
Indvindingstilladelse
Vi har endnu ikke fået en ny indvindingstilladelse og ikke hørt noget fra Lene Bagh endnu. Da vi har en
dispensation for den manglende indvindingstilladelse ser vi ikke nogen grund til at kontakte Lene Bagh.
Den nye indvindingstilladelse er dog interessant, da den kan indeholde noget om hvordan vi skal komme af
med skyllevand.

Hvilke renoverings/sammenlægnings planer fremlægger vi til GF
Jesper medbragte forslag til vedtægtsændring og udkast til et sammenlægningsdokument. Flere dokumenter
blev udleveret men ikke gennemgået. Bestyrelsen skulle have mulighed for at læse dokumenterne.
Jesper har været i kontakt med Rojvan Kandan fra HTK omkring Kommune Garanti til lån. E-mail udleveret
hvoraf det fremgår at HTK skal have et gebyr på 0,5% af beløbet der stilles garanti for.
Hvis vores projekt budget overstiger 400.000 Euro skal vi i EU udbud.
Christian Bagger kender en rådgiver fra Rambøl der gerne vil komme til et formøde. Vi skal dog være meget
opmærksomme på at denne rådgiver ordentligt forsikret. Michael forslog at vi benyttede os af dette tilbud.
Michael mente, at projektet er blevet for stort i forhold til det vandværket har behov for (ca. 5 til 6 millioner).
Vi behøver ikke ny vandværksbygning, nye ståltanke, nye filtre, mødelokale, toilet, redskabsskur, solceller, EUudbud og konsulenter til mellem 400.000 til 500.000 kr. Vi kan lave et renoveringsprojekt til ca. 1,5 million som
indebærer at vandhøjen fjernes og der nedgraves en plasticvandtank på ca. 70 m3 samt renovering af
vandværket med nye pumper og SRO-overvågning.
Dette forslag medførte kraftige reaktioner fra Svend og Jesper, som følte sig til grin, når vi tidligere havde talt
om den store løsning med nyt vandværk.
Herefter var tonen mere aggressiv og debatten mere højrøstet.
Rene bakkede denne mindre løsning op som den ene af de to renoveringsløsninger vi skal fremlægge til en
generalforsamling (eller ekstraordinær generalforsamling). Den ’store løsning’ skulle så være det andet bud
på en renoveringsløsning. Vi har lovet at høre Reerslev Vandværks medlemmer i denne sag inden vi starter. Det
er en stor investering for Reerslev Vandværk.
Den ophidsede stemning medførte at den foreslåede sammenlægning med Sterkende Vandværk kom med i
debatten. Michael sagde at han ikke går ind for sammenlægningen, der vil koste Reerslev Vandværk en hel del
penge og især mere arbejde for bestyrelsen. Dette bragte gemytterne mere i kog og medførte brug af retorik
som ikke er en bestyrelse værdig.
Disse 2 emner medførte så store uenigheder, at Svend og Jesper forlod Forsamlingshuset. Svend vendte dog
hurtigt tilbage, men var kort efter nødt til at gå. Han havde en datter der var alene hjemme.
Rene udleverede et Excel ark med gæt på budgetter på 5 forskellige løsninger, hvoraf 2 måske kunne
fremlægges for Reerslev Vandværks medlemmer. Bl.a. den ’store løsning’. Disse blev dog ikke gennemgået.
GF planlægning
Udskudt til næste møde.
Næste møde
12. Februar 19:00 i Forsamlingshuset.
Diverse
Kursus i Hedehuset om 'EU-persondataforordningen' 6. Februar 19:00. Der kræves ikke tilmelding.
Forskellige meninger om ionbytte anlæg. Michael er blevet fortalt at det kan give problemer hvis der er mange
jernrør. Både i vores eget ledningsnet og i ældre huse. Svend var ikke helt enig og fremførte at hvis vi sænkede
hårdhed til 10-11 ville vi nok ikke få problemer. Vores ’regnskabsdame’ havde også nævnt at de vandværker
med ionbytte anlæg som hun kendte til havde store udgifter til vedligehold. Det er dog usikkert hvor meget vi
skal ligge i denne oplysning, da der ifølge Svend kun er installeret 4-5 ionbytte anlæg på vandværker i hele
landet. Og hun derfor nok kun har kendskab til 1 eller 2.
Artikel fra Ingeniøren omhandlende måleraflæsningsproblemer i det østjyske blev omdelt.

