Referat af bestyrelsesmøde i Reerslev Vandværks bestyrelse, den 6.
februar 2019 kl. 19.30
Sted:
Forsamlingshuset

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

Fraværende:
Torben Lundager
Lars Ole Hansen
Godkendelse af referat
Referatet fra mødet, den 16. januar 2019 blev kommenteret, og det udsendte udkast til
referat blev rettet til på baggrund af de faldne bemærkninger. Referatet rundsendes på ny.
Skal vi arbejde på selv at aflæse målere.
Punktet blev udsat til et senere møde
Status på Baggers ombygning af vandværk
Arbejdet er tilendebragt, og den afsluttende faktura fremsendt. Der skal leveres mærkater
til de forskellige rør og en principskitse for den nye opbygning af vandværket, sidstnævnte
med henblik på, at tegningen skal indsendes til HTK, jfr. §21-tilladelse. Michael følger op
på dette.
Rene tager dialog med Chr. Bagger i forhold til afslutning af projektet, og hvordan vi
kommer videre i næste fase.
Bluecontrol BC7000 status
Der arbejdes fortsat på leverancen.
Møde med Uponor om design af ny vandtank
Rene følger op for at arrangere et møde. Morten, Uponor, Chr. Bagger og Rene som
forventede mødedeltagere.
Frostsikring af Klimahuse
Rene har ringet til Klimahusene. Og vil forventeligt følge op skriftligt. Vi vender sagen med
HTK.
Ansøgning om terrænændring til HTK
HTK har nu givet tilladelse til at ændre terræn på vandhøjen. Rene og Morten skal i det
videre arbejde med ny rentvandstank bede entreprenøren om at beskrive, hvordan der
sikres mod blandt andet jordnedskridning og overfladevand, der kan risikere at skride eller

løbe ind til naboer. Det anbefales fra HTKs side, at der tages en snak med naboen mod
nord inden arbejdet udføres.
Vores konto hos Tvilum
Morten kontakter Tvilum for at få afklaret, hvilken konto vi har.
Indtryk fra messen i Roskilde
Bestyrelsen delte inspiration fra messedagen. Der blev nævnt følgende: Vores dialog med
mange mulige LER-leverandører havde været god. Spændende oplæg om kalkrensning.
God kontakt til firma, der evt. kan desinficere vores nye rentvandstank, inden den tages i
brug.
Renovering af sydlig boring som ikke leverer nok vand
Rene tager dialog med Chr. Bagger herom.
Møde om vandforsyningsplanen hos HTK
Vi diskuterede kort det udsendte materiale. Rene og Anni deltager i mødet med HTK, med
særlig fokus på at lytte, og således samle informationer til besvarelse af en efterfølgende
høring. Anni fandt, at det var vigtigt at være opmærksom på de økonomiske
konsekvenser, som vandforsyningsplanen kan få for små vandværker som vores.
Diverse
Morten orienterede om svar fra HTK på baggrund af dialog med Nymand. Vi vender
tilbage til sagen, når den manglende funktion af den sydlige boring er beskrevet.
Næste møde
5.3. kl. 20 i Forsamlingshuset.

