
Reerslev Vandværk. Bestyrelsesmøde den 10/2-20. 

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

 

1. Seneste referat 

 Afventer. 

 

2. Messe i Roskilde 

 Torben og Morten var på messen den 31/1-20 og talte med: 

 

Leif Koch. Lækagesøgning kan udføres på ca. 2 arbejdsdage. Dette er inklusiv søgning efter 

stophaner. Efter messen har vi modtaget tilbud på 15.000 kr. Morten drøfter dette med Danske 

Vandværker. 

Kamstrup. Der sælges nu en vandmåler til trådløs aflæsning, som desuden kan melde om lækage 

både før og efter måleren (vha. måling af støj i røret). Dette kan hjælpe til at finde hvilket område 

man skal søge i, hvis der er lækage. Kamstrup vil sende os en e-mail.Det er imidlertid afklaret, at 

målerne er ca. 5 år gamle, og at de først skal kontrolleres, når de er 9 år gamle. 

Thvilum. Lov om ledningsregistrering er vedtaget. Vi bad Thvilum om at kontrollere det tidligere 

fremsendte tilbud i forhold til den endelige lovtekst. Efter messen har vi modtaget besked om, at 

tidligere tilbud kan fastholdes. Morten drøfter dette med Danske Vandværker. 

Blue Control. Det var meget svært at få Bo til at forstå / acceptere, at der er noget galt med 

niveaumåleren i rentvandstanken. Bo og Niklas vil gerne mødes med os. Det kan tidligst blive i uge 8, 

da Niklas er på ferie indtil da. 

 Silhorko. Vi talte om blødgøring. Vandets hårdhed skal som tommelfingerregel ligge omkring 20 odH, 
før blødgøring rigtigt giver mening. Efter blødgøring blandes der op med ikke-blødgjort vand, for at 
undgå at sende aggressivt vand ud i ledningsnettet. Som tommelfingerregel skal man regne med, at 
et blødgøringsanlæg vil fylde lige så meget, som de filtre vi har i dag. 

    

3. Kirkesti/Flintebjergvej 
Det kan måske være vejsyn ved kommunens vejchef, som kan give den bedste afgørelse vedrørende 
retablering, vedligehold, placering af hæk og ret til kørsel. En henvendelse til kommunen om dette 
kan foretages sammen med landsbylaget. René kontakter landsbylagets formand. 

 
4. Blue Control  
 Vi har igen fået rykker. Der er fejl i fakturaerne, og vi skal drøfte hvad der skal rettes. Når disse ting er 

afhjulpet, og vi har fået afholdt informationsmøde om systemet, sættes fakturaerne til betaling. René 
laver en liste over forhold, som skal rettes, hvorefter Michael kontakter BlueControl. 

  
5. Tscherning 
 Slutafregning afventes.  
 
6. Generalforsamling 
 Dagsorden iht. vedtægter. 

 

 Der er allerede kommet tilmeldinger.  

 

 Der skal findes en eller to personer, som vil sørge for opsætning af borde og stole, mad, drikke, 

servering og afrydning. 

 

 Michael ønsker ikke at genopstille. Der skal findes to nye medlemmer samt 2 suppleanter. 

 

7. Næste møde 

Den 2. marts 2020 kl. 19. 


