
Reerslev Vandværk. Bestyrelsesmøde den 4/4-19. 

Deltagere: Anni, Nils, René, Torben, Michael, Morten (ref.). 

1. Seneste referat 

Ingen bemærkninger. 

 

2. Referat af generalforsamling 

Beretning fra formand skal med. Noter navne på hele bestyrelsen. Referatet skal godkendes af 

dirigent og formand. Det sendes rundt til bestyrelsen forinden. 

 

3. Ny konstituering 

Formand: René 

Kasserer: Michael 

Driftsansvarlig: Torben stopper. Morten kan overtage efter kursus. René og Michael har været på 

kurset. Anni vil også gerne med på kursus. Morten tjekker, hvilke kurser, der udbydes hvor. 

Referent: Morten 

 

4. Kasserer 

Nogle få har ikke betalt opkrævninger. Påmindelser/rykkere har hjulpet en del, men nogle mangler 

fortsat. 

 

Klimahuse har betalt for tilslutning til de sidste 9 huse. Der er hentet nye vandmålere hos HTK, som 

monteres i disse huse. 

 

Det er problematisk, at HTK Forsyning er meget længe om at sende aflæsninger fra vandmålere ud i 

forhold til, hvornår vandværkets årsregnskab skal afsluttes. Årsregnskabet skal afsluttes 

umiddelbart før generalforsamlingen. Diskussionen tages op senere i forbindelse med mulig 

overgang til digitale vandmålere, da disse muligvis kan give et hurtigere overblik frem til 

årsregnskabets afslutning. 

 

5. Uponor 

René, Michael og Christian Bagger har været til møde med Uponor. Der er kommet tilbud hjem 

med skitse/tegning. René og Morten skal holde et møde mere og sikre, at alle krav bliver opfyldt. 

Morten foreslog, at man beder Bagger om at levere vandtanken af hensyn til den samlede garanti 

på tank og installation af tank. Hvis vi vælger at Reerslev Vandværk selv køber tanken hos Uponor, 

så den bliver en bygherreleverance. Dette vil betyde at ansvar for det samlede arbejde bliver 

usikker. 

 

6. Sydlig boring 

Boringen yder ikke ret godt. Bagger går i gang med at undersøge sagen i uge 15. Det påregnes, at 

der under alle omstændigheder monteres ny pumpe i denne forbindelse. 

 

7. Indvindingstilladelse og terrænkoter ved boringer 

Udkast til indvindingstilladelse er modtaget fra HTK. Frist for kommentarer er meget kort. Anni 

kontakter HTK og beder om forlængelse, og beder samtidigt om assistance til at få terrænkoter ved 

boringerne afklaret. 

 

8. Erkerkendtlighed til Lars Ole 

Vi vil gerne give en kurv til Lars Ole som tak for hans indsats i vandværkets bestyrelse i årenes løb. 

Michael og René sørger for dette. 

 



9. Udvendig istandsættelse af trappe og mur ved pumpehus 

Mads Ring Hansen har fremsendt tilbud. Dette accepteres. Morten beder Mads gå i gang. 

 

10. Procedure for udlæg og betalinger 

Det skal undersøges, om der skal være en procedure for godkendelse af betalinger i forbindelse 

med de arbejder, som sættes i gang. 

 

11. Næste møde 

Onsdag den 8. maj 2019 kl. 20. 


