
Reerslev Vandværk. Bestyrelsesmøde den 28/5-19. 

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

1. Seneste referat. 

Ingen bemærkninger. 

 

2. Chlorothalonil-amidsulfonsyre 

Vandprøve 21. maj. Analyserapport modtaget på 1 af 2 prøver. Der foreligger ikke resultat vedr. 

chlorothalonil-amidsulfonsyre i den modtagne rapport. Prøven er ok vedr. øvrige parametre. René 

undersøger, hvorfor afrapportering ikke er fuldstændig. 

 

3. Henvendelse fra Sognevej 4. 

Der er bemærket lavt tryk. Man har ikke fået tilsvarende meldinger fra naboer. Husejer får 

undersøgt egen installation. Vi afventer nærmere besked. 

 

4. Opkrævninger. 

To kunder har stadig ikke betalt. 

Bestyrelsen har modtaget forslag til brev fra Danske Vandværker. Vi kan måske bruge dette som 

skabelon i et af de to tilfælde. Kunden har selv lukket for vandet nu, men betaler fortsat ikke 

regningen for 2018. Huset er fraflyttet.  

En anden husejer har fået besked om, at der vil blive lukket for vandet. Anni besøger kunden med 

en sidste mundtlig advarsel. 

 

5. Murer/maler. 

Håndværkerne er i gang med at ordne den udvendige trappe og med at male indvendigt, men de er 

ikke færdige.  

 

6. Spejderlejr 2022. 

Der skal muligvis være spejderlejr i 2022 i Hedeland. HTK har forespurgt om Reerslev Vandværk kan 

levere vand. Muligvis 40.000 mennesker med et forbrug på 25.000 kbm.  Dette afvises ikke, men 

projektet vil kræve nye forholdsvis store installationer. 

 

7. Renovering af sydlig boring. 

Nye stigrør er ved at blive produceret og monteres formodentlig om et par uger. Der monteres 

også ny pumpe. Desuden bliver der foretaget afsyring af vandledningen fra boringen og op til 

vandværket. 

 

8. Ny rentvandsbeholder. 

Ordre er varslet til Uponor. Bagger ønsker ikke at stå for nedrivning af den gamle beton-vandtank, 

dette udføres af Tscherning, men han står gerne for koordinering og byggestyring. Møde foreslås 

med Bagger og bestyrelsen. Morten og Torben laver aftale med Bagger om møde. Anni deltager, 

hvis muligt. 

Der indhentes alternativt underhåndsbud. 

 

9. Bestyrelsens samarbejdsform. 

Følgende blev drøftet: 

- Arbejdsplan med tidsfrister. 

- Brug af rådgiver(e). 

- Procedurer beskrives. 

 

10. Næste møde 

Onsdag den 18. juni 2019 kl. 20. 


