Reerslev Vandværk. Bestyrelsesmøde den 11/9-19.
Deltagere: René, Torben, Michael, Morten (ref.).
1.

Seneste referat
Godkendes.

2.

Murer og maler i pumpehuset/vandværket
Gulvmaling skaller af stedvist. Der rykkes for malers besigtigelse. Affugter bedes snarest fjernes.

3.

Møde hos HTK i september
René deltog i møde den 5. september. Der blev blandt andet fortalt om en lokal fond på Stevns,
hvor fonden betaler for lukning af små boringer og forsyning til yderlige huse. HTK vil måske gerne
arbejde i denne retning også. Der er indkaldt til nyt møde om emnet den 30/9-19, hvor
nødforsyning mellem lokale vandværker også skal drøftes.

4.

Chlorothanolil-amidsulfonsyre
Prøverne er netop taget. Vi afventer resultater.
Der mangler skiltning på m.m. på taphaner, boringer og afgang i pumpehuset. Michael vil
laminere skilte og montere.

5.

Måling af kote ved nordlig boring
Bagger udfører dette i forbindelse med etablering af med ny rentvandstank.

6.

Montering af pejlesensor i boringer
Er monteret i sydlig boring, hvor der netop er monteret nyt stigrør. Denne skal tilsluttes til
pumpehuset. Pejlesensor i nordlig boring er ikke monteret endnu.

7.

BlueControl
Michael har bedt om at afregning venter, så vi kan afregne samlet.
Der er pt. nogle afbrydelser i SRO-systemet, det genstarter periodisk, måske p.g.a. at det bliver for
varmt (lukket skab). BlueControl er ved at finde en løsning.
Michael har observeret, at DGU-nummer for boringerne ikke findes på skærmen i pumpehuset.
Dette bedes etableret. Endvidere bedes boringernes numre rettet på skærmen.

8.

Renovering af sydlig boring
Vi skal bede om, at der monteres prop på hane til prøvetagning.

9.

Ny rentvandsbeholder
Den nye tank er leveret, men er ikke placeret korrekt. Entreprenørerne vil flytte tanken til korrekt
placering.
Morten rykker for tilbud fra anlægsgartner vedr. lukning af hæk.

10.

Stendyssevej
René har aftalt med beboeren, at sagen afventer færdiggørelsen af arbejderne ved vandhøjen.

11.

Politianmeldelse
Der er fortsat ikke modtaget besked om sagen fra politiet.

12.

Faktura fra Uponor.
Faktura er modtaget. Michael betaler snarest ved bankoverførsel. Vi påregner at den sidste
svejsning ved tårnet bliver udført af Uponor inden betaling skal finde sted.

13.

Næste møde
Den 2/10 kl. 20.

