Reerslev Vandværk. Bestyrelsesmøde den 18/6-19.
Deltagere: René, Torben, Anni, Michael, Morten (ref.).
1. Seneste referat
Godkendes.
2. Henvendelse fra Sognevej 4
Ingen problemer. Lukkes.
3. Opkrævninger
Anni har henvendt sig til en kunde, som har betalt efter flere personlige henvendelser.
Ved den anden sag bliver hovedhanen lukket.
4. Murer og maler i pumpehuset/Vandværket
Håndværkerne er forsinkede. Tidsplanen er nu: Murer afslutter i indeværende uge. Maler bliver
færdig i næste uge.
5. Problemer med opstart af vandværk
Pumperne lukkede ned i forbindelse med tordenvejr i sidste uge. Opstart var ikke helt enkel, da
relæer lukkede for pumperne. Michael kunne genstarte ved opringning til BlueControl. Vi skal have
beskrivelse af genstart, når vi får kursus i drift af BlueControl.
6. Chlorothanolil-amidsulfonsyre
Prøverne blev ikke taget trods aftale med Eurofins, da de seneste prøver blev taget. Eurofins har
ikke kunnet oplyse, hvornår man så kan tage prøverne. De bliver sandsynligvis først taget i
september måned, når der skal tages prøver ved boringerne.
7. Renovering af sydlig boring
Bagger har stadig ikke fået stigrør leveret. Der går nok 1 –2uger før de leveres. Det påregnes, at
arbejdet kan blive udført inden sommerferien.
8. Ny rentvandsbeholder
Tscherning:
Morten kontakter Tscherning og efterlyser tilbud. Det haster. Vi skal også høre nærmere om
estimat vedr. mængder og behov for prøver. Supplerende prøver kan evt. afvente indtil vi endeligt
ved, hvor meget jord, der skal lægges tilbage. Aflæsning af jord er ikke en mulighed.
Vandtank:
René bestiller til levering i uge 36.
Bagger:
Tilbud på 165.000 kr. inkl. moms foreligger.
Vi skal bede om, at delpriser specificeres. René kontakter Bagger.
Morten henter herefter en underhåndspris fra J.P. Entreprise ApS.

BlueControl:
Flytning af tryksensor til midlertidig tank og efterfølgende til ny tank. Udføres i regning, forventeligt
½ - 1 dag.
Gartner:
Anni henter pris på genopretning af kirkestien, vandværksgrunden, samt 10 – 20 hæk ind til Morten
(formodentlig elm). Opretning skal udføres omkring oktober.
9. Diverse
Anni har udsendt oversigt over bestyrelsens opgaver. Listen er pt ikke bundet mht. ansvarsperson
ved de enkelte opgaver. Den bør dog være bundet efterhånden som vi får arbejdet med listen. Vi
skal have gennemgået listen hver især til næste møde (gerne inden).
Michael beder BlueControl om kursus til hele bestyrelsen. I denne forbindelse vil René gerne have
et EL-diagram over systemet.
10. Næste møde
Tirsdag den 2/7 2019 kl. 20. Hos Anni. Mødet holdes såfremt tilbud fra Tscherning skal drøftes.
Onsdag den 14/8 2019 kl. 20.

