
Reerslev Vandværk. Bestyrelsesmøde den 21/10-19. 

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

 

1. Seneste referat 

 Godkendes. 

 
2. Status på renovering 

 Bagger VVS renser tank i morgen, hvis elektriker er blevet færdig i dag. Lige så snart ny tank er ren og 

prøverne er i orden, kan den tilsluttes, og de midlertidige tanke kan fjernes. Herefter kan Tscherning 

lave jordarbejdet færdigt fra østsiden, hvor der nu er lagt køreplader på kirkestien. Vi skal have et par 

dage til at informere på vandværkets hjemmeside, når ny tank bliver sat i drift. 

 
 Skal vi bede Bagger/Tscherning om tidsplan for færdiggørelse. 

 
 Vi vil gerne holde møde med Tscherning om planlægning af den sidste del af forløbet. Vi foreslår 

tirsdag den 12/11 kl. 16. Morten kontakter Hans fra Tscherning og Christian Bagger. 

 
 Ved mødet vil vi også tale med Tscherning om genetablering af vej/kirkesti samt P-Plads ved 

vandværket. 

 
 Niras har pejlet den 17/10-19. Sydlig boring 38,96 m dybde. Nordlig boring 38,46 m dybde. 

 

 Når jordarbejder er afsluttet og udgravning ved pumpehuset bliver lukket, skal vægge udtørre. 

 

3. Dato for generalforsamling 
Afholdes den 26. marts 2020. 

 
4. Artikel til Tingstedet 
 Forslag skal redigeres yderligere. 
 
5. Møde hos HTK 31 Oktober 

 Torben og Morten deltager. René deltager om muligt. 

 
6. Svar fra Jens Bo Svendsen 

HTK har oplyst, at indkørslen ved Flintebjergvej 5, 7, 9 og 11, er privat fællesvej i lighed med den 

øvrige del af Flintebjergvej. 

 

7. Temadag i Roskilde 

 Torben og Michael deltager lørdag den 2/11 kl. 8.30 – 15.30. 

 

8. Tilbud fra anlægsgartner 

 Vi beder om at få retableret hæk ved vandhøj. Vi beder om at få klippet hæk, også ved sydlig boring. 

Bræt ved naboskel skiftes. 

 Såning af græs afventer. 

 

9. Ejendomsmægler henvendelser 

 Michael sender ved hver forespørgsel fra ejendomsmæglere et link til vandværkets hjemmeside. 

Heraf fremgår hvordan ejendomsmæglerne selv skal udfylde dokumenter vedr. refusionsopgørelse. 

 

 René svarer graveaktører vedr. LER-forespørgsler. 

 

10. Næste møde 

 Dette aftales, når møde med Tscherning og Bagger er på plads. 


