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Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er: 
 
1.  Valg af 2 stemmetællere: Thomas Radtleff og Dorte Pedersen 

 

2.  Valg af dirigent: Johannes 

 

3.  Bestyrelsens beretning:  
Rene fremlægger denne og oplyser at forsinkelsen af GF skyldes Co-vid og forsamlingsforbud mm.  
2021-2022 har været optaget af driftsopgaver efter færdiggørelsen af ombygningen af vandværket. Der har i 
perioden været et ledningsbrud som var mere omfattende end forventet men godt den blev fundet da den 
har været ’læk’ i længere periode, dette kan vi se på anlægget da der efterfølgende intet tab er i 
ledningsnettet.  
Udstykninger på M.W gøes vej har også optaget bestyrelses tid ifb. Med møder med bygherre og kommune. 
Der er pt. Udleveret/registreret 2 forbrugere. 
Ledningsregistreringer er opstartet og vi benytter Tvilium til opgaverne opmåling, registrering samt drift af 
systemet. Systemet hedder LER og et krav fra myndighederne for alle vandværk. Vandværket pågår med 
opgaven og bliver driftsklar iht. gældende deadline.(2023) 
Arbejderne omkring LER bliver en vedvarende opgave da alle rettelser og ændringer løbende skal registreres 
digitalt, så LER bliver en permanent opgave samt omkostning for bestyrelsen. 
Rene oplyser at der har været dialog med HTK forsyning da de på sigt ønsker en mulig sammenlægning af 
Reerslev og Stærkende vandværk. 
Ydermere har Rene været i dialog med spejderne omkring vand ifb. Med den store spejderlejr som kommer i 
2022, resultatet betød at HTK selv varetog vandforsyningen til spejderlejren. 
Der har været fokus og henvendelser omkring PFAS i vandet og vi følger regler på området og vandet er sidste 
testet i 2020 og skal testes igen i 2022. Testen fra 2020 var der ingen tegn på PFAS. 
Der har som sædvanligt været forbrugere som ikke har betalt rettidigt, disse er blevet håndteret og fulgt op så 
alle har fået betalt for vandet uden at vi skulle lukke for vandet. 
2022/2023 ser vi ind i evt. udskiftning af vandmålere, samt evt. møder omkring PFAS som vi forventer 
kommer til at tage noget af vores tid vedr. møder mm.  
Rene oplyser at grundet vandboringernes dybde har vi undgået og undgår vi div. Forureninger som bla. PFAS 
og tidligere forurening som har været ved kirken, da boringerne ligger under kalklaget. 
Johannes spørger til forsyningssikkerhed omkring muligheden for evt. at benytte lastbiler hvis vandværket 
skulle have defekt. Rene oplyser at det er muligt da vandværket benytter ca. 70 m3 i døgnet. 
Forsyningssikkerheden kan også udføres via sammenkobling af netop Reerslev og Stærkende vandværk.  
Det nye vand som er nedgravet i Hedeland kan evt. også benyttes som evt. nødforsyning, dette kræver dog en 
forbindelse imellem vandværkets ledningsnet og Hedelands nye ledninger. 
Borger spørger til blødgøringsanlæg på vandværket om dette kunne være en mulig løsning, dette forklare 
Rene har været undersøgt men droppet igen grundet pladsmangel samt omkostningerne der er forbundet på 
etablering samt driften af dette. Undersøgelsen på dette blev fortaget for ca. 4-5 år siden.  
  



 

4.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:  
Morten gennemgår rapporten som er runddelt på mødet. Borger forespørger om forbrugere kan tvinges til at 
betale via PBS, dette er desværre ikke muligt for vandværket at tvinge forbrugere til dette. Økonomien er 
sund og har en fin overdækning til at absorbere evt. ledningsbrud, udvidelser mm. Som løbende kommer 
hvert år, men omfanget af disse kendes ikke så der kan ikke præciseres et fast beløb til dette. 
Ingen yderligere kommentarer til regnskabet som er godkendt. 
 

5.  Budget og takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse: 
Rene fremlægger revideret/opdateret takstblad hvor eneste ændring er pkt. 5, vedrøende gebyrer for lukning 
og genåbnin, som hæves grundet bestyrelsen ønsker at omkostningerne bliver dækket ifb. Med evt. lukning af 
vand for forbruger.  
Takstblad godkendes inkl. Ovenstående af alle deltager. 
 

6.  Behandling af indkomne forslag: 
Der er ikke modtaget nogle forslag. 
 

7.  Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen: 
 På valg er: 3 bestyrelsesposter –  
 Jan Feveile og Thomas Radtleff samt Ellen Magrethe vil gerne deltage i bestyrelsen. 
 Ikke på valg: Rene Andersen, Anders Lund. 
 Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
 På valg: 2 suppleantposter – Ingen ønsker valg 
 

8.  Valg af to revisorer og en suppleant:  
Niels Villumsen og Johan er valgt 
 

9.  Eventuelt: 
Johannes oplyser at udviklingen i bestyrelsen er positivt da det er fordelt ud på flere personer samt opgaver 
som fx bogføring, graveforespørgelser mm. Er uddelt på eksterne firmaer, så bestyrelsen benytter deres tid 
optimalt på drift og udvikling. 

 
 
 
Referent: Anders Lund 
 
www.reerslevvand.dk 


