Reerslev Vandværk-bestyrelsesmøde d. 16. juni 2016
Til stede: Stig Grønvold fra Vand-Smith samt Rene Andersen, Michael Michaelsen, Torben Nielsen,
Svend Nielsen, Lars-Ole Hansen, Claus Wolff og Johan Galster (ref)
Fraværende: -

Renovering af vandhøj:
Stig om Vand-Smiths forslag: Opstilling af 2 midlertidige vandbeholdere (2 x 4 m3),
mens VR fjerner den gl. beholder (for egen regning). Støbning af ny 70 m3-tank på
stedet, svummes med Vandex. Anlægget skal forberedes for opsamling af okker.
Indbrudssikring: Ved indbrud stopper pumpen. Kan også sættes op til boringerne.
Garanti: fem år i hht. AB 93.
Bortskaffelse af jord til støjvold: Menighedsrådet har det på dagsordenen i aften.
Byggetilladelse: Rene spørger om HTK kræver byggetilladelse.
Uregistreret vandmåler: Rene og Michael har talt med ejeren og set hans
vandmåler. Ejeren er tæt på at sælge jorden fra, dvs. udstykning er på vej. I så fald
skal rørføring laves om, hvorfor aftalen er, at vi tager sagen op igen til august.
Restancer: AB Søbo har ikke lavet refusionsopgørelse for vand ved fraflytning af
Thorsager 26K. Den nye beboer nægter at betale de ca. 1400 kr. fra den tidligere
beboer. Michael kontakter HTK-forsyning, om hvordan de håndterer restancer i
andelsboligforeninger. Bestyrelsen i AB Søbo inviteres til næste bestyrelsesmøde
vedr. fremtidige aflæsninger.
En aftager på Nordtoften har fået to rykkere og ikke betalt. Michael sender tredje
rykker, før vi lukker for vandet.
AMBA og CVR-nr, det gamle nr. er lukket.
Tingstedvej 20 B-C: Intet svar fra Hedehusetømrerens advokat, dvs. vi kan ikke
betale dem det de har til gode.
Tingstedvej 25: Utæt rør efter måleren. Rene og Michael har
d. 2 juni 2016 talt med beboerne om at få ordnet det udsivende vand på
gårdspladsen, - og de har advaret imod, at vandregningen vil blive meget stor, hvis
ejeren ikke sørger for, at det bliver ordnet hurtigt.

Efter fællesregulativet kan vandværket lukke for vandet, hvis der er et væsentligt
vandspild. Rene, Michael og Johan taler med beboerne efter mødet.
Vores VVS-situation. Lynge VVS eller Brøndby VVS skal kontaktes ved næste
opgave. Rene kontakter Vand-Peter vedr. gamle tegninger.
Skitseprojekt for nyt vandværket: Michael og Lars-Ole opstiller udkast til projekt.
Evt. lån i Kommunekredit: HTK skal stille garanti. Lars-Ole og Michael har spurgt
HTK herom. Svar: Ja. Formentlig dyrt, og måske overflødigt.

