
Reerslev Vandværk. Bestyrelsesmøde den 5/3-19. 

 

Deltagere: Michael, René, Torben N., Morten (ref.). 

Afbud: Anni, Lars Ole, Torben L. 

 

1. Seneste referat. 

Godkendt. 

 

2. Møde hos HTK vedr. forsyningssikkerhed. 

Niras har udført en del optegnelser over vandmængder og tanke. Flere tal skal rettes. 

Herunder også oplæg vedr. nødforsyning bla. mellem Reerslev og Stærkende. Flere møder 

forventes. 

 

3. Aflæsninger og opkrævninger. 

11 sider med aflæsninger er modtaget fra HTK. Dette er lagt ind i eget regneark. Regninger 

er sendt. Generelt ser det ser ud til at stemme med á conto opkrævninger. Rykkergebyrer 

fra sidste år, er kommet med på regningerne i år. 

 

4. Tilbud fra Thvilum. 

Udsættes til næste møde.  

 

5. Klimahuse. 

René, Michael og Morten har mødtes med Klimahuse og graveentreprenør. Chr. Bagger 

deltog. Det blev konstateret, at vandledninger var flyttet dybere ned, da vejen blev sænket. 

Vandledningerne ligger i korrekt dybde. 

 

Klimahuse skal ikke bebygge alle grunde alligevel. Michael har fremsendt faktura på 9 

tilslutninger til Klimahuse. Aastrup (eller Aastups købere) skal betale 3 tilslutninger. Der 

fremsendes varslingsbreve til Aastrups køberne om dette, og købene bedes give besked 

om, hvornår tilslutning kan forventes. 

 

6. Blue Control status. 

Niveaufølere er leveret til Chr. Bagger, og bliver monteret af Chr. Bagger.  

 

Der har været udfald på logningen, hvilket BC følger op på, så det kan afhjælpes. 

 

7. Status på renovering/Chr. Bagger. 

Renovering af sydlig boring afventer, og udføres snarest muligt. Bagger monterer 

niveaufølere ved denne lejlighed. 

 

  



8. Uponor (ny rentvandstank). 

Tanken kan ikke blive etableret af Bagger, før efter sommerferien. Vi har ikke kunnet 

komme i stand med en aftale med Uponor. Dette har forsinket Bagger. 

Michael meddeler forsinkelse til Tscherning, som skal fjerne eksisterende vandtank. 

 

Mulighed for møde med Uponor i uge 12. René vender tilbage med besked. 

 

Vandprøver har været udsat til vandværk og tank var færdig (fase 1 og fase 2). Disse prøver 

kan ikke udsættes indtil efter sommerferien. Michael rekvirerer Eurofins nu. 

 

9. Sydlig boring og udstykning. 

Der er ikke taget yderligere kontakt til Nymann vedr. deklaration på grund ved sydlig 

boring. 

 

René er blevet kontaktet af et selskab, som har købt / gerne vil købe grundene til 

udstykning af Nymann. 

 

10. Takstblad/økonomi. 

Takster er tidligere øget, så der kunne opnås en opsparing til renovering. Takster skal 

sættes ned på et senere tidspunkt. 

 

Der er pt. ca. 1,4 mio. kr. i kassebeholdning. 

 

Tilbud på indv. malerbehandling af gulv med gulvmaling og vægge med kalkmaling lyder på 

27.950 kr. ekskl. moms. Accepteres. Igangsætning til snarlig udførelse. Morten sætter i 

gang. 

 

Morten beder Mads Ring Hansen give tilbud på renovering af trappe ved pumpehuset. 

 

Udover udgifter til ny jorddækket vandtank skal der også afsættes midler til retablering af 

vandværksgrund med græs, planter, fliser, rækværk. 

 

11. Generalforsamling. 

19 personer er tilmeldt.  

 

Årsrapporten er færdigt. Revision udføres umiddelbart før generalforsamlingen. 

 

Generalforsamling blev drøftet og planlagt. 

 

12. Næste møde. 

Forslag (afhængigt af evt. nye medlemmer): torsdag den 4/4-19kl. 20 i Forsamlingshuset. 


