
Reerslev Vandværk. Bestyrelsesmøde den 14/8-19. 

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

1. Seneste referat 

Godkendes. 

 

2. Bestyrelsen 

Anni har trukket sig fra bestyrelsen pga. arbejde. Niels Ohm trækker sig som suppleant. 
 

3. Henvendelse fra Solvang nr. 12.  

Kan ikke finde stophane. René har givet anvisninger til hvor der kan søges, og at spindelsøger kan 

udlånes. Husejer vender tilbage, når det bliver aktuelt. 
 

4. Murer og maler i pumpehuset/vandværket 

Gulvmaling skaller af stedvist. Maleren kommer og udfører afhjælpning. Dette afventer indtil den 

sidste del af renoveringen er afsluttet. 
 

5. Møde hos HTK i september 

Opfølgning vedr. forsyningsplan (den 5. september og den 31. oktober kl. 17 - 20). René deltager 

begge dage. Morten deltager den 31. oktober. 
 

6. Chlorothanolil-amidsulfonsyre 

Det forventes fortsat, at prøvetagning vil finde sted i september måned i forbindelse med de 

obligatoriske boringsprøver. 
 

7. Måling af kote ved nordlig boring 
Er ikke målt endnu. Bagger udfører dette snarest, når arbejdet med ny rentvandstank 
påbegyndes. 
 

8. Montering af pejlesensor i boringer 
Christian Bagger og BlueControl skal mindes om opgaven. 
 

9. Identificer opgaver og registrere i BlueControl 
F.eks. test af drænpumpe i boring, og andre faste vedligehold lægges ind i BlueControls 
opgaveliste. 
 

10. Renovering af sydlig boring 
Nyt stigrør og ny pumpe er monteret og i drift, og boringen leverer nu mere end nordlig boring. 
Rensning af råvandsledning er ikke udført. Michael drøfter med Bagger, om rensning er påkrævet. 
René har foretaget justering af vandværket, sådan at de to boringer yder samme flow. 
Der mangler afslutning på hane i boring. 
 

11. Ny rentvandsbeholder 
Bagger er klar til opstart, og har varslet Tscherning. Der kommer 2 midlertidige tanke, og der 
forventes kun meget kortvarige lukninger. 
Morten laver seddel til beboerne på Flintebjergvej om trafikgener. 
Uponor laver de ønskede gennemføringer samt plader til montering af kontakter og lign. Tankens 
låg pulverlakeres i grønlig farve. Der forberedes til lampe, som kan monteres i låget. 
Gartner Ole Langholm er på ferie, og vil gerne deltage i møde om retablering efter ferien. Ole 
bedes desuden klippe omkring den sydlige boring. Desuden skal et træ fjernes. Morten træffer 
aftale med Ole. 
 

12. Diverse 
Der har været udfald ved motorværn på skyllepumpen. Alarm i BlueControl skal afstilles, når fejl 
er afhjulpet. Dette vil vi gerne drøfte med BlueControl ved kursus. 
Der er forsøgt med labels på rør og pumper m.v. Bagger skal mindes om dette. 
 

12.  Næste møde   Den 28/8 kl. 20 vedrørende den nye rentvandstank. 


