
Referat af bestyrelsesmøde i Vandværket, den 9. oktober 2018 

 
 

Deltagere:  
Rene Andersen - formand 
Michael Michaelsen - kasserer 
Torben Rosborg 
Morten Seierø  
Anni Kær Pedersen (ref.) 
  

Fraværende: 
Lars Ole Hansen 
Torben Lundager  
  

Referat 
 

Tilladelse til terrænændringer og udskiftning af rentvandstank 
Michael og Rene vil tjekke tidligere korrespondance i forhold til behov for tilladelse til 
terrænændringer og udskiftning af rentvandstank. Den korrespondance, som de finder 
frem, deles med bestyrelsen. Umiddelbart mente Michael og Rene, at der ikke var brug for 
en myndighedsgodkendelse før vi kan ændre vandhøjens terræn mv. da Rene tidlige har 
talt med Lene Bagh som telefonisk vendte tilbage efter at have tal med Kroppedal. 
 
Tilbud Blue Control 
Bestyrelsen principgodkendte, at vi går videre i forhold til tilbud fra Blue Control, under 
forudsætning af, at der sker tilfredsstillende afklaring af en række usikkerheder og 
spørgsmål frem mod den 15. oktober, hvilket der var en forventning om kunne nås. Det 
blev aftalt, at alle i bestyrelsen skulle bidrage til, at vi nu en gang for alle får vendt det 
nødvendige. Det blev aftalt, at Anni den 10. oktober til bestyrelsen sender udkast til skriv til 
Blue Control. Bestyrelsen får til midnat den 10. oktober til at kommentere Annis udkast til 
mail til Bluecontrol, hvorefter Anni sender det samlede skriv om usikkerheder og 
spørgsmål til Bluecontrol. 
Bestyrelsen fandt, at der ved endeligt tilsagn skulle indkøbes 2 lågekontakter, 2 
niveautransmittere og vand på gulvet-kontakt. 
 
Tilbud fra Bagger 
Bestyrelsen principgodkendte, at vi går videre med tilbuddet fra Bagger, under 
forudsætning af, at der sker tilfredsstillende afklaringer af en række usikkerheder og 
spørgsmål i forhold til tilbuddet fra Bluecontrol. Bestyrelsen fandt, at det er det fulde tilbud, 
der i givet fald skal tiltrædes, idet vi ved tilsagn til Bagger sikrer, at leverancen sker i 
henhold til AB92. 
 
Mail fra Niras om ledningsregistrering 
Rene svarer Niras, at det bedste kortmateriale er det, der ligger på vandværkets 
hjemmeside. Niras henvises hertil, med forbehold for, at vi godt ved, at kortet ikke er 100% 
opdateret.  
 
Kontrol Program fra Lene Bagh (HTK)   



Der er lagt en ekstra adresse ind i kontrolprogrammet, og her er Michael Michelsens 
adresse valgt. Det endelige kontrolprogram er lagt ind på hjemmesiden med bestyrelsens 
kode. 
  

Sydlige boring/Sydlige udstykning 
På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at der af vandværket skal iværksættes en lille 
opgravning eller tilsvarende i den sydlige udstykning - og ledningsføringen skal registreres 
nøjagtigt med gps. Chr. Bagger har været involveret i samtale herom.  Det er aftalt, at når 
der graves og de reelt kommer i gang med udstykning, og hvis der sker en lækage – så 
kan Chr. Bagger kontaktes og klare problemet med kort varsel – i stedet for at sætte 
arbejdet i gang nu for noget, som vi ikke ved, hvornår kommer i gang. Dette har Rene 
meddelt Nymand.  
 

Orientering 
Michael orienterede om 

• at betonklodsen foran vandværket nu er fjernet af Tscherning 

• at Bagger har været tilkaldt for at lukke en utæthed 

• at der er bestilt internet til vandværket, og at det sættes op den 23. oktober 2018 – 
med fast ip-adresse og en adsl-forbindelse. 

• at han havde fået henvendelse fra en bruger om grumset vand. Michael følger op i 
forhold til, om naboer har samme problem 

 
Anni fik udleveret nøgle til vandværket. 
 
 
Næste møde dato 

24. oktober kl. 19.30 i Forsamlingshuset. 


