Referat af bestyrelsesmøde i Reerslev Vandværk, den 11. april 2018

1. Præsentationsrunde v. alle
2. Konstituering af bestyrelsen

Valg af formand: Rene Andersen
Valg af kasser: Michael Michaelsen
Valg af driftsansvarlig: Torben Nielsen
Valg af referent: Anni Kær Pedersen- med supplement fra andre i bestyrelsen eller
suppleanter.
Princippet om, at det er bestyrelsen og ikke suppleanter, der har nøgle til vandværket,
fastholdes.
3. Gennemgang af Vandværkets 'projekter'
a. Økonomi - Der blev orienteret om antallet af husstande, der ikke endnu har
betalt. Vi skal have fokus på, hvor meget tid, der bruges til at rykke og rykke.
Michael får data alt for sent fra HTK. HTK vil først aflevere, når der er rykket for
aflæsningsdata. Der er efter betaling til SKAT ca. 2,1 mio. kr., som henstår som
”overdækning” (Vandværkets overskud jf. ”hvile i sig selv-princippet”). De 9
klimahuse har betalt tilslutningsbidrag - der kommer flere etaper, så der er
kendskab til, at der i alt kommer tilslutningsbidrag fra 21 huse.
b. Renovering af vores rentvandsbeholder/vandværk
Der blev orienteret om planen for udskiftning af rentvandsbeholderen og
ombygning/ mv på vandhøjden. Da generalforsamlingen har givet positiv støtte
til det af bestyrelsen fremlagte forslag, sættes der nu gang i de mere
projekterende og besluttende dele. Til næste bestyrelsesmøde vil Michael og
René forberede en (beslutnings?)oplæg.
c. Sammenlægning med Stærkende Vandværk
Der er interesse fra Stærkende til sammenlægning. Begge
vandværker har to boringer, så sikkerhed for forsyning er
måske ikke så tungtvejende. Skal vi rørforbindes til
Stærkende, så koster den billigste forbindelse omkring
600.000 kr. Og der vi være en række trykproblematikker (fire indvindinger ind
på samme ledningsnet) og styring heraf, som der i givet fald skal findes
løsninger og økonomi til. På den korte bane er der mere, der peger på, at vi
bliver hver for sig- end det modsatte. Bestyrelsen finder dog, at der i forbindelse
med fremtidige investeringer fx i overvågningsanlæg, skal overvejes, om det
skal indkøbes, så det også kan håndtere Stærkende på den længere bane.

d. Udstykninger
e.

Der blev orienteret om de to igangværende udstykninger, og en planlagt tæt ved
kirken. Som udgangspunkt skal de have målere med elektronisk aflæsning.
Vandmålere
Vi har en samarbejdsaftale med HTK-forsyning. De skifter vores vandmålere.
Regler herom fremgår af Vejledning om måling af ledningsført vand. Anni ser på
mulighederne for, at vi selv står for opkrævning af data. Kamstrup har noget der

virker i forhold til automatisk opsamling af aflæsningsdata. Torben har kontakt
til en, der arbejder med opsætning mv. – Giver kontaktdata til Michael.
I Fløng har de automatisk aflæsning - de er ikke blevet enige med HTK om
økonomi i den forbindelse endnu – HTK har brug for data til opkrævning af
vandafledningsafgift.

f.

Overvågningssystem. Vi har brug for et elektronisk system, der kan kobles til
mobil/nettet – så der kommer adviseringer, hvis noget er galt. I dag ved vi det
først, når vandet ikke løber. Et sådant system vil koste omkring 100.000 kr.

g.

Qgis
Alle vores ledninger skal indtegnes i Qgis og leveres til LER
(Ledningsejerregisteret). Planen er, at alle, der graver, skal kunne hente valide
data her.
Michael er i gang med at tegne ind– og der laves høring i en eller anden art for at
sikre, at ledningerne er tegnet præcist ind.
Skal være klar engang efter 2020 – så der er god tid

h.

Behov for nye trykpumper. Det er noget af det, vil gerne vil skifte. Vi har tre
pumper. Der er typisk kun 1 pumpe ad gangen. Vi har ingen hydrofor. Det er
Grundfos-pumper.

i.

Ny indvindingstilladelse. Ansøgning herom ligger i kommunen. Lige nu
oppumpes på dispensation. Der er ikke forventning om, at vores vilkår ændres
væsentligt – ej heller i forhold til slam-håndtering.
VVS: Vi benytter VVS’er Chr. Bagger –
GRDP – ny regler om databeskyttelse. Anni prøver at lave et oplæg til næste
bestyrelsesmøde om, hvad vi kan lægge på hjemmesiden.
Michael rundsender tinglysningsdok. om den ene boring til bestyrelsen.

j.
k.
l.

4. Diverse

Der er kommet nye regler om, at vandprøvetagning skal standardiseres - der er
nu lavet en ny vejledning herom. Der er møde herom den 17-5- 2018. René tager
med.
Orientering om generalforsamling i Danske Vandværker.
Der er inviteret til 2 dages kursus på Grundfos – Invitationen sendes rundt på
mailen med henblik på, at man kan tilmelde sig. Kurset overtegnes hurtigt, er
erfaringen.

5. Næste møde dato
Aftalt, at den nye bestyrelse skal på rundvisning på Vandværkshøjen og til
boringerne. Næste møde 2. Maj kl. 19 -ca. 21 – Efterrationalisering: Anni
foreslår, at vi mødes kl. 18 den 2. maj, ser vandværk og boringer – og derefter
går til Forsamlingshuset.

