
Dagsorden til bestyrelsesmødet – Herslev Vandværk – 
onsdag 14.marts 2018

1. Konstituering af bestyrelsen
Tore formand
Kirsten kasserer
Niels teknik
Bo formand mht. aflæsninger, målinger mv
Christian sekretær

2.Referat af generalforsamlingen.
Der var nogle rettelser der blev indføjet. Christian 
sørger for dirigentens underskrift.

3.Selskabsform for vandværket / alternativt FORS?
I/S er en forældet selskabsform. Den der anbefales 
fra vandværksforeningen et AMBA.
Det kræver at vedtægterne ændres.
Bo har lavet et oplæg til nye vedtægter. 
Der skal gennemføres via to generalforsamlinger ( da 
der ikke møder tilstrækkeligt til at gøre i et hug.)
Christian og Bo følger op.
At lade FORS overtage vil gøre det dyrere end vi selv
kan gøre det.

4.Vandanalyser, værkets egen rensekapacitet o.l /
( Kimtal, filter, UV-rensning, “Gør det selv analyse”
) 
Diskussion af skyl og div. målinger. Skyl bruger 2½ 
m3 pr uge. Det skal trækkes fra ved indberetning til 
kommunen.

Prøver er ok bort set fra en fra 27/2. Her var der 
små afvigelser. Det faldt sammen med at de to 
ugentlige skyl ikke havde kørt efter planerne, uret 
der styrer gik forkert. Det er rettet. Det er 
tjekket, at det kører som det skal nu. Der skal 
holdes øje med det. Kommunen er opmærksom på det. De 
har spurgt Eurofinns. Vi afventer svar.

Analysefirma diskuteret. Skulle vi få alternative 



tilbud på vores prøver. Kirsten og Christian 
refererede fra Sjællands vandværks generalforsamling 
i Køge at medlemskab af ”det lokale vandlaug” kunne 
måske gøre målingerne billigere. Der er sådan en 
forening i Lejre. Der blev ikke vedtaget nogen 
aktion.

Kommunens oplæg til kontrolprogram. Bo følger op 
overfor kommunen.
Bo orienterede. Vi talte bruger målesteder. 
Kattingevej 8 var ok mht. afstand til vandværket. 

El forbrug bragt op. Vandværket bruger el svarende 
til en alm. familie. Det anses for at være normalt. 
Der er ”maskineri” der bruger meget strøm. Men det 
følges.

Bo orienterede om UV filtrering. Dræber kim. Kommunen
er principielt imod fordi det betragtes som 
lappeløsning. (50.000,- for værket, for en 
husholdning 4.000) Pointen er at der ikke skal være 
kim i vandet.

Kalkspaltere diskuteret lidt. Vi gør det ikke på 
vandværket. Bo har forsøg i gang hos sig selv.

5.Manglende vand forleden. (d. 4/3) Brud blev 
konstateret ved den gamle skole. Det er kommunens 
ansvar. Det viste sig, at der havde været folk fra 
kommunen, som ikke havde fortaget sig noget – på 
trods af at utætheden kunne ses på overfladen. Vi 
sender regningen til kommunen. 

6.Eftersyn af den ældste boring/pumpe
Vi skulle planlægge til sommerferieperioden? For at 
brugeren ikke er der.
Niels aftaler med smeden om niveauprøver.  Den ældste
borings rør/pumpe skal tjekkes. Niels aftaler med 
smed.

7.Vores forsikringer
Der er tegnet de grundforsikringer der bør være. 



Lille diskussion om yderligere at have en 
underslæbsforsikring med. Skal den tegnes kræver det 
autoriseret revision. Der foretages ikke noget. 
Retshjælps fors. undersøges. Christian undersøger.

8.Persondata forpligtelser for os. 
Kirsten og Christian sætter sig sammen for at få styr
på det meget formelle der skal til. De oplysninger vi
har er: navn, adresse, målernr., de enkelte adressers
forbrug. Kun det sidste kan give oplysninger der kan 
misbruges. Men sålænge der ikke er elektronisk 
vandmåling kan udenforstående ikke følge forbruget. 
Kasserer og sekretær bør have deres 
vandværksmaterialer med særligs password eller på 
eksternt lager med særligt password.  

9.LER -- Lednings Ejer Register: 
Kommende online register over vores vandledninger; 
haster til næste år. Register over ”ledninger”, når 
der skal graves. Der kræves GPS registrering.
Aktion?

Referent CLC


