Reerslev Vandværk. Bestyrelsesmøde den 3/10-19.
Deltagere: René, Torben, Michael, Morten (ref.).
1.

Seneste referat
Ikke fremsendt.

2.

Ny rentvandsbeholder
Den nye tank er nu placeret korrekt. Tilslutning og tildækning pågår. Tank og rørforbindelser
renses, og der udføres prøvetagning før ibrugtagning.
Entreprenøren bedes om at give besked med minimum 2-3 dages varsel, så ibrugtagning af ny
tank kan blive adviseret på hjemmesiden og mail.
Pejlesensorer monteres i nordlig boring og i ny rentvandstank, og dette tilsluttes til Blue Control.
Problem med montering af sensor i trækrør ved nordlig boring skal afklares forinden.

4.

Blue Control
Der er installeret ny firmware, herefter har der ikke været problemer mht. genstart.

5.

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

6.

Gartner
Anlægsgartner har besigtiget. Der kan ikke sås græs før om ½ - 1 år, når jorden har sat sig. En del
store sten skal desuden fjernes, før der kan fræses og sås græs. Der laves ikke tilbud på dette
arbejde nu. Der fremsendes tilbud på plantning af 6 m hæk, klipning af hæk, og reparation af
kantbræt i bed mod nabo ved Stendyssevej. Ved sydlig boring gives tilbud på klipning af hæk,
fældning af træ samt buskrydning indenfor hegnet.
Der skal måske gemmes lidt overskudsjord, da forholdsvis store sætninger må påregnes.

7.

Chlorothanolil-amidsulfonsyre
Prøveresultaterne er netop modtaget. Stoffet er ikke fundet i prøverne.
Michael har foretaget mærkning af taphaner med DGU-nummer i pumpehuset.

8.

Murer og maler i pumpehuset/vandværket
Gulvmaling skaller af stedvist. Der rykkes for malers besigtigelse, og at affugter fjernes snarest.

9.

Møde hos HTK den 30. september
René, Torben og Morten deltog i mødet. Der skal arbejdes med emnerne forsyningssikkerhed og
nødforsyning, hvor man vil se på om vandværkerne i kommunen kan dække hinanden. Desuden
overvejer man i denne forbindelse, om man kan planlægge løsninger for enkeltindvindere.
Arbejdet i HTK vil strække sig over flere år, og HTK vil løbende drøfte overvejelserne med diverse
vandværker samt HTK Forsyning.
Der afholdes nyt møde på rådhuset den 31/10-19.

10.

Diverse
Intet emne

11.

Næste møde
Den 21/10 kl. 19.

