Referat af bestyrelsesmøde i Vandværket, den 16. januar 2019 kl. 20
Deltagere:
Rene Andersen - formand
Michael Michaelsen - kasserer
Torben Rosborg
Morten Seierø
Lars Ole Hansen
Anni Kær Pedersen (ref.)

Fraværende:
Torben Lundager

Referat
- Status og gennemgang af Bagger's ombygning af vandværk
Michael gav en status, og orienterede om, at der havde været forringet iltning i filtrene, og de stod
og larmede. Der var fejl på filtrene, da de var sat til med okker, og niveauet næsten var nået til
filtertankenes top. Det er verificeret og udbedret af Christian Bagger.
Det er Michaels vurdering, at Bagger er tæt på at være færdig med fase 1.
- Status på vores installation af BC7000. Liste med emner til diskussion
vedhæftet
Der afholdes intro med folk fra BlueControl og hele bestyrelsen – når hele systemet er etableret.
Der arbejdes fortsat på at færdiggøre BlueControl-systemet.
Michael sørger for besøg på et bestyrelsesmøde.
Det var ikke alle, der havde nået at koble op på BlueControl endnu, herunder Anni.
Rene stillede spørgsmål i forhold til leverancen fra BlueControl. Han fandt at der manglede
dokumentation for systemet - i højere grad end det, der elektronisk ligger i systemet.
Rene ønskede systemet sat op til, at der oppumpes 1 time på hver pumpe, i stedet for, at der
styres intelligent, så der oppumpes lige mange kubikmeter/pumpe/time. Michael taler med Bo fra
Bluecontrol herom. Han henviste også til ”huller” i data.
Rene efterlyste, at de flowmålere, som vi havde investeret i, blev brugt aktivt i overvågningen.
Kan man sætte mål for skyllevand? - det vender vi når vi får intro fra Blue-control
Først når vi får den nye tank, og får tryksensorer, kan vi få de udpumpede mængder med.
Vi kan ikke se slamfældning nogle steder i Bluecontrol. Der skal vi i givet fald sætte sensorer ned
for at få målinger på.
Bestyrelsen har forståelse for, at hele leverancen endnu ikke er på plads, og ovennævnte punkter
vil indgå i den videre dialog med Bluecontrol.
- Design af ny tank fra Uponor
Det er bestyrelsens vurdering, at Bagger kan give et rimeligt specificeret tilbud på denne fase 2,
hvorfor det skal være et krav til Baggers tilbudsgivning.
Rene og Morten tager et møde med Bagger, når fase 1 er færdigleveret og afregnet:
Følgende skal med i tilbuddet:
• Der skal være et dobbeltlaget låg i et tårn. Tårnet fungerer som mandehul. Der skal være
230 V trukket dertil
• Der skal trækkes et tomrør til signalledninger – der skal være et top- og bundstop (nødstop)
• Der skal sendes vand ind i en ende – foroven – og tages vand ud i den modsatte ende
(ikke helt i bunden)
• Der skal sættes alarmsystem på
• Der skal forberedes til en stige
• Evt. noget til at skylle ud i bunden
• Ny rørføring fra pumpehus/filtre til tank
• Faskine til tagvand
• Tanken skal helst leveres hertil i et samlet stykke af hensyn til hygiejne
• Det skal afklares, hvem der leverer midlertidig tank

•
•

Det skal afklares, hvem der sørger for at få tanken desinficeret
Når der så er lagt ca. 1 meter over tanken – så skal der nok også laves lidt fliser rundt om
mandehullet. Og der skal evt. laves trin til at komme op. Dette skal som udgangspunkt i
endeligt tilbud fra Tscherning. Dette tales der også med Bagger om.

Samlet tilbud på fase 2 forelægges, drøftes og besluttes på et bestyrelsesmøde.
- Ansøgning om terrænændring til HTK. Anni har sendt mail med
ansøgningen
Annis udkast blev drøftet. Anni retter til og sender. Der blev aftalt 3 ændringer: 1) Vi skriver ikke
forslag til slutkote. 2) Vi skriver, at al jorden forbliver ved vandværkets egne boringer. 3) der
henvises til vores fælles mailadresse.
- Ledningsregistrering i LER og Thvillum
Det fremsendte notat blev drøftet. Vi tager sagen op senere – og efter at bestyrelsen har haft
lejlighed til at drøfte abonnement mv. med mulige leverandører - på vandværksmessen i Roskilde.
Renovering af sydlig boring
Flyttes til næste møde
- Indberetning af oppumpet vand til HTK
Michael har indrapporteret følgende til HTK:
26.992 m2 oppumpet i 2018 (28.435 m2 i 2017)
- Møde om vandindvindingsplanen hos HTK
Alle tjekker op med egen kalender – og skriver på en mail rundt til bestyrelsen, om man ønsker at
deltage.
- Dialog møder hos Danske Vandværker, herunder messen i Roskilde
Rene, Morten, Torben, Anni og Michael deltager i messen i Roskilde. I forhold til dialogmøde om
Fremtidssikring af Danske Vandværker, så vender vi mulig deltagelse på næste bestyrelsesmøde
(Dialogmødet for vores vedkommende afholdes 14. marts kl.17.30-21 i Slagelse (tilmeldingsfrist

28. februar)
- Forberedelse af generalforsamling
Flyttes til næste møde
- Økonomi
Vi har ikke fået målerdata fra HTK endnu, hvorfor årsregnskab igen er udfordret i tid.
- Diverse
Michael har dokumentation for, at vandledninger i vejen ved Klimahusene ikke længere er
frostsikrede, da vejen nu er lagt i en lavere kote end oprindeligt planlagt. Michael skriver til
Klimahusene for at meddele, at vi ikke kan tage ansvar for frostsikring i forhold til ledninger, der
ligger for højt.
Morten orienterede om mødet med HTK om lokalplanen og det notat, han havde sendt rundt.
Formuleringerne i lokalplanens redegørelsesdel bliver opstrammede, så vores boring bliver
beskyttet mod at skulle ud i en omkostningsfuld flytning - til trods for en lidt svag deklaration.
Derudover bliver BNBO for begge boringer indtegnede.
- Næste møde
Den 6. februar kl. 19.30 i Forsamlingshuset

