Referat af bestyrelsesmøde i Vandværket, den 10. september 2018
Deltagere:
Rene Andersen – formand, Michael Michaelsen – kasserer, Torben Rosborg,
Morten Seierø, Anni Kær Pedersen (ref.)
Fraværende: Lars Ole Hansen, Torben Lundager

Referat:
Økonomi
Kort status på økonomi. Intet at bemærke
Rundtur hos Grundfos
Anni deltager på turen til Grundfos og Silhorko arrangeret af
Danske Vandværkers Forening.
Affugter på vandværk
Michael og Morten oplyste, at der åbenbart stadig viser sig behov for jævnligt at skifte
filtre.
Nyt kontrolprogram
Hvis bestyrelsen har bemærkninger til det reviderede kontrolprogram vedlagt udsendelsen
af indkaldelsen til nærværende møde, så skal eventuelle bemærkninger sendes til Rene
senest fredag den 14. september 2018. Børneinstitutionen Lærken udpeges (i vores svar
til Lene Bagh fra Høje Taastrup Kommune) som det prøvested, hvor både A og B-prøver,
jf. vores prøveprogram, anbefales udtaget.
Sydlige boring/Sydlige udstykning.
Referat fra møde med Nymand/Mølbak den 22. august 2018 var vedhæftet indkaldelsen til
nærværende bestyrelsesmøde. René oplyste, at der var mange ledningsaktører til stede
ved mødet. Den opgave, der pt. ligger for vandværket er, at vi skal finde ud af, hvor
vandledningsføringen er under arealet, der skal bebygges. Der iværksættes af vandværket
en lille opgravning eller tilsvarende - og ledningsføringen skal registreres nøjagtigt med
gps. Dette igangsættes af Michael så hurtigt som muligt. Om det er Bagger eller Leif Koch,
der skal bistå med opgaven, afklares af Michael – dog ønskede bestyrelsen sikkerhed for,
at der er en forsikring bag, hvis gravearbejdet giver anledning til skader i forhold til andre
ledningsejere eller i forhold til vores vandledning. Når ledningsføringen er registreret, så
skal information herom sendes til Nymand/Mølbak af René.
Renovering af vores rentvandsbeholder/vandværk
Info fra kontakt til Christian Bagger. Michael oplyste, at Christian Bagger gerne står for
opgaven inkl. rådgivningsopgaven, men opgaven med rentvandsbeholderen kunne han
tidligst nå efter nytår.
Info fra kontakt til Dines Jørgensen. Intet at berette.
Michael foreslog, at vi nu besluttede at få sat Bluecontrol op – og skiftet de tre pumper.
Det kunne efter Michaels vurdering gøres uafhængigt af den videre renoveringsopgave.
Der udspandt sig derefter en diskussion mellem René og Michael af, hvorvidt Bluecontrol
kunne kobles direkte til styringssystemet på pumperne.

Særligt Morten og Anni betonede vigtigheden af, at have aftaler nedskrevet, så leverancer
og vilkår var helt klare og så vi sikrede os, at de forskellige dele af renoveringsopgaven
kunne virke sammen – selvom de ikke blev gennemført på samme tid. Særligt Anni fandt
at der skulle laves en samlet plan for gennemførelse af renoveringsopgaven, og gerne
faseopdelt over tid frem til næste forår.
For at få et samlet overblik over indkøb og installation af Bluecontrol, nye pumper, og plan
for ny rentvandsbeholder, så laver Michael et møde med Bagger og Bo fra Bluecontrol for
– som resultat af mødet - at få lavet en samlet plan for hele renoveringsopgaven - og for at
få sikkerhed for, at Bluecontrol og pumperne kan arbejde sammen.
Diverse
Michael får lavet nøgler til vandværket, og der var enighed om, at der ikke pt. behøver at
blive opsat en låseboks på vandværket, da alle så har en nøgle.
Michael oplyste
· at vandværkets hjemmeside er SSL-krypteret, og dermed beskyttet for
hackerangreb
· at der er slået græs på vandhøjden.
Næste møde dato
Afventer hvornår der kan blive mulighed for at mødes med Bagger/Bo. Michael
undersøger og sender dataforslag ud til bestyrelsen.

