
Referat af bestyrelsesmøde i Herslev Vandværk AMBA
Hos Bo Sommerlund d. 5 december 2019 kl. 19.00
Hele bestyrelsen var til stede + suppleanterne Marianne Gregersen og Hugo Marqvorsen.

Dagsorden 

1. Status for vandværket
*Bo ser til vandværket en gang om ugen.
*Den nye kompressor fungerer som den skal. Den kører 4 min./timen.
*Affugteren står på 50%. Den fungerer. Efter en lille diskussion kom vi frem til at den er ca.
35 år gammel. 
*Skat. Kirsten havde fået henvendelse fra SKAT – tilsyneladende efter registreringen af 
den nye selskabsform hos SKAT. Vi mener ikke at vandværket er skattepligtigt. Kirsten 
oplyste at der for 2019 ikke er noget overskud (på trods af at vi satte prisen på vandet op 
for at samle sammen til en ny boring) – fordi vi har haft en del reparationer. Christian 
undersøger omkring skat hos vandforeningen.
*Analyser af vandet har kostet 27.000,- kr. i 2019.
*Vand til den nye chokoladefabrik leveres via bryggeriets stikledning og afregnes internt 
mellem de to efter måler – oplyste Tore. For at kunne bedømme omfanget af levering af 
vand til den nye bruger, blev Tore bedt om at give bestyrelsen oplysning om forbruget. Det 
vil han gøre. Forventet forbrug 200m3/år.
*Salget af sognegården og den nye brug – så vidt vi er orienteret – til en familie blev taget 
op. Hvad nu hvis der kommer en swimmingpool? Det vil tømme vores tank! Bare en tanke 
– som førte over i diskussion af vandingsforbud. ( --- det fra i sommer er ikke afblæst --- ).
Forslag om forbud mod vanding med  ( og fyldning af badebassiner? )  fra 1/5 til 31/8. Det 
tages op som punkt på generalforsamlingen.
*Kirsten orienterede kort om regnskabet. Omsætning 227.000,- kr. Moms retur med 
22.000,- kr. Året ender med et mindre underskud på et par tusinde kr.
*Taget på vandværkets bygning trænger nyt tagpap. Bo indhenter tilbud.
*Mht. tilkald af håndværkere har Stenbakkegård hjulpet os godt. Også Trællerup smedje 
har været os en god samarbejdspartner gennem årene, men da smeden er på vej på 
pension, har han været svær, at får fat i akut på det seneste. Vi skal derfor have en ny 
smed tilknyttet. Tore nævnte at han mht. bryggeriet havde skiftet og var tilfreds med den 
nye. – Som Tore sagde – dog også en ældre herre! Vi har ikke aktuelt et bud på en ny. 
Også Niels havde en god kontakt.

2. BNBO
J. Stausholm JS har henvendt sig, men vi afventer kommunens initiativ. Bo har haft 
kontakt til kommunen, men det virkede bestemt ikke, som om det havde særlig høj 
prioritet. 
Vores beskyttelsesområde er meget lille – ca. 2,3 HA – sammenlignet med andres.
Pointen er, at beskyttelsesområdet ikke dækker vores vandlomme som er ca. 51 HA.
Den ligger ind over JS jorde. 
Som reglerne er pt. skal der betales af brugerne selv for områder, der ikke skal sprøjtes 
eller skal dyrkes økologisk. 
Mht. betaling skønner Tore, at det vil være ca. 5000,- for området der nu ligger tættest på 
vandværket.



Pt. opkræver JS ikke for dette areal. Kirsten har bedt om en regning, men ikke fået nogen. 
Christian oplyste, at forældelse på denne type betaling er 3 år.
Konklusionen på dette punkt er, at der ikke betales før der bedes om det, og at der mht. 
beskyttelsesområde og diskussioner om det afventer kommunens initiativ. 

3. Fast aftale om eftersyn/ tilkald ?
Bo havde fået et tilbud (udleveret til bestyrelsen) fra firmaet Silhorko som er speciallister i 
vandværks vvs.
De har hjulpet os godt flere gange. Det der tilbydes eftersyn og forebyggende vedligehold. 
Selv abonnementet er ca . 5.000,- kr/år. Derudover er det et tilkaldesystem med betaling 
pr. ydelse.
Med de erfaringer der er i bestyrelsen besluttede vi ikke at tage imod tilbuddet. 

4. Valg af Analyselaboratorium: Eurofins kontra Dons
Bo havde inden mødet haft kontakt, for at undersøge om det ”rygte” Kirsten og Christian 
havde hørt på ”Vands” generalforsamlingen i foråret var sandt. Det gik ud på, at et 
medlemskab af det lokale vandråd gav rabat på ydelser fra Eurofins. Det viste sig at være 
en and! Ingen rabat.
Bo har haft kontakt til Dons Laboratorier. (Bo og Christian havde indledende snak med 
dem på vandmesse i foråret 2019). Svaret fra Dons sendt til bestyrelsen inden mødet. Det 
virker meget positivt. De er til at få fat i og tale med, hvor Eurofins virker ”meget store”. 
Bo går videre med kontakten til Dons. Han inviteres til møde med bestyrelsen inden 
generalforsamlingen. (9. eller 16 jan. 16-18 eller19-21)
Ingen i bestyrelsen mindes, at vi har en kontrakt med Eurofins – mht. opsigelse af aftale.
I givet fald skal det opklares.

5. LER – (elektronisk ledningsregister). Thvillum ?
Pointen med registreringen er at div. håndværkere der skal grave kan få oplysninger om 
ledningsnettet via nettet.
Registrering af vores ledningsnet skal være færdig til 2023, så der er tid, men vi besluttede
at vi lige så godt kan komme i gang – også inden der bliver kø for at får lavet arbejdet. Bo 
havde fået tilbud fra Thvilum. Selve opmålingsarbejdet vurderer de til ca 25.000,- kr. Det 
forudsætter at vi selv hjælper til i processen med de oplysninger vi selv har om hvor rør og
stophaner befinder sig. Vi har ”gis-filer”, men Niels mener ikke at de er præcise nok.
Christian spørger kontakt i Gadstrup vandværk for at høre, hvad de gør.

6. Generalforsamling 2020
Tirsdag d. 6. februar – 2020 kl 20.00 hos bryggeriet.
Dirigentforslag: Flemming Palne.
Bo og Niels er på valg. De genopstiller ikke. Hugo er parat til at gå ind i bestyrelsen. 
Marianne vil gerne fortsætte som suppleant. Bo opstiller gerne som 2. suppleant.
Revisorer og deres suppleanter: Bo forhører sig hos de nuværende om ikke de stadig er 
parate til at fortsætte.
Bo skriver på Facebook siden om dato og minder om at forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest 31/12.19. 

Mødet slut 21.45    Ref. Christian


