HERSLEV VANDVÆRK

REFERAT

16.11.2015

Referat fra bestyrelsesmøde i Herslev Vandværk 16. november 2015
Tilstede: Kirsten, Bo, Tore og Martin.
Fraværende: Lis.
1.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

2. Økonomi
Indestående 209.000,- på nuværende tidspunkt + 17.000,- mangler fra
Lejre kommune. I januar skal der betales ca. 50.000,- i vandafgift + moms
senere.
Skyldnere:
To skyldnere: Kastaniestræde 4 – hus er ved at blive solgt, så vi forventer
at få skyldigt beløb ind når huset bliver solgt.
Herslev Kærvej 4 – Tore har kontaktinformationer og tager kontakt.

3. Projekter i 2015
Udskiftning af vandmålere. Over en seks års periode koster en løsning
med almindelige vandmåler ca. 82.000,- inkl. Herslev vandværks udgift til
levering af vandforbrug fra Lejre Forsyning. En løsning med fjernaflæste
målere hvor Herslev Vandværk selv kan aflæse vandforbruget koster i
størrelsesorden 110-120.000,- i den første seks års periode da man skal
indkøbe aflæsningsudstyr og software der beløber sig til 30-40.000,-. I de
efterfølgende perioder vil udgiften til en løsning med fjernaflæste målere
være omtrent den samme som den traditionelle løsning, da Herslev Vandværk hvert år betaler Lejre Forsyning for at få vandforbrugsdata fra Herslev.
- Det blev vedtaget at Herslev Vandværk går efter en løsning med
fjernaflæsning da vi dermed selv kan aflæse vandforbrug og kan gøre
det flere gange i løbet af året og dermed kan opspore vandspild
holdsvis tidligt.
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- Martin kontakter Gevninge Vandværk for at høre om de har fjernaflæste vandmålere – eller tænker på det og hvilken løsning. Hvis de har eller
påtænker fjernaflæste målere kan vi overveje en samlet løsning/den
samme løsning og dermed reducere udgifter til aflæsningsudstyr og
licens/software.
- Derefter får Martin udarbejdet 2-3 tilbud fra VVS'er til montering af
den valgte løsning. Lis vil gerne hjælpe med udbudsmateriale.
- Arbejdet skal først sættes i gang i 2016 da der skal aflæses
vandforbrug ved udgangen af året og dermed vil der komme stort pres
på at få opdateret ID/adresser på nye vandmåler og indberettet til Lejre Forsyning.
Vi er blevet enige om at bede Trællerup smeden måle vandstand i boringer 2 gange årligt, notere om der blev pumpet fra boring på pågældende
tidspunkt og indberette til bestyrelsen der hvert år skal indberette vandstand i boringer til Lejre kommune.
4.

Vandværk
- Tilsyn med vandværk. Trællerup smed tilser vandværket jævnligt og vi
har i øjeblikket en stabil drift på vandværket.
- Vandtank skal renses. Tore tager kontakt til Trællerup Smed og finder
dato i januar/februar. Der skal lukkes for vandet under rensning af vandtank. Herslevs forbrugere skal informeres ved at uddele løbesedler, det bliver samtidig med uddeling af løbesedler til Generalforsamling.
- Herslev Bryghus har etableret vandtank på 10 m³ for at udjævne belastning på Herslev Vandværk ved at trække vand jævnt i løbet af natten og i
dagtimerne fra kl. 09-14 hvor der er lavt forbrug i Herslev. Det vil være til
gavn for Herslev Vandværk og vi vil notere driften det næste års tid.

5. Andet
Herslev Vandværks ledningsnet er nu lagt på hjemmesiden. Det letter nu
vores betjening ifht. LER og gravearbejde.
Bo forsøger at konstruere en løsning på Herslev Vandværks hjemmeside
så bestyrelsen kan samle en masse Herslev Vandværk
baggrundsdokumenter som kan tilgås efterindtastning af brugernavn og
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adgangskode af alle bestyrelsesmedlemmer og være med til at sikre
adgang til dokumenter i fremtiden. Det vil også lette arbejdet i de tilfælde
hvor bestyrelsesmedlemmer skal overdrages der post til en anden person.
Beredskabsplan – Martin er ved at lægge sidste hånd på beredskabsplan.
Sendes ud til bestyrelse til kommentering inden 1. december.
Indvindingstilladelse – I den nye vandindvindingstilladelse til Herslev
Vandværk er der opstillet forskellige krav til Herslev Vandværk. En del af
disse krav/mangler er blevet udbedret ved arbejdsdagen d. 10. maj 2015.
Martin vil tjekke hvilke krav i vandindvindingstilladelse som Herslev
Vandværk endnu ikke opfylder og få sat plan op for at få dem opfyldt inden
udgangen af 2015.
Dato for næste møde – 21. januar 2015. Her skal der bl.a. drøftes
Generalforsamling, løbesedler vedr. Indkaldelse til Generalforsamling skal
printes/færdiggøres og Information vedr. rensning af vandtank og lukning
for vandforsyning skal printes.
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