Referat fra bestyrelsesmøde i Herslev Vandværk AMBA d. 7. okt. 2021 kl.
19.00 til 20.15.
Møde hos Christian.
deltagere: Hugo, Christian, Marianne og Bo.
Afbud fra Kirsten, Tore p.gr.a. sygdom
Agenda :

1. Konstituering af bestyrelsen
Efter valget på generalforsamlingen d. 9 sept. -21 konstituerede bestyrelsen sig
sådan:
Formand: Hugo Marqvorsen, kasserer Kirsten Bank, sekretær Christian la Cour
2. Opfølgning på ref. best. møde d. 26. maj -21 og generalforsamlingen d. 9.
sept. -21
Den gamle tank.
Hugo havde haft kontakt til rådgivende ing. firma Skanding. De havde udarbejdet
rapport om den gamle tank med henblik på at bruge den til placering af de nye tanke
skal kunne stå. Konklusionen på rapporten er, at det kan lade sig gøre, men der skal
etableres nyt tag. Dette giver en merudgift samtidigt med at det vil give en
besparelse. Dette sidste fordi nye tanke kan sænkes ned inden det nye tag etableres.
Det gør, at der kun behøver at være tre tanke mod før fem. Før skulle tankene ind
gennem den gamle dør, -- som så tilmed skulle udvides ( hele dørkarmen i beton
skulle nedbrydes opbygges igen ) for at få tankene ind.
En del jord skal fjernes for at ombygningen kan gennemføres. Taget genetableres
med beplantning. Evt. kunne der sættes en bænk op på toppen. (Der er en fin udsigt,
både til fjorden og til nytår til fyrværkeri.)
Hugo indhenter tilbud på nyt tag til tanken. Så tager vi emnet op igen til næste møde.
(se punkt 6)
Leveringstid på tanke er ca. 4-5 uger.
3. Oversigtsforhold ved vejsvinget ved tanken.
Kommunen har kommenteret overfor os, at oversigtsforholdene kunne være bedre
ved vandværket. Diskuteret om ikke evt. at fjerne en del bevoksning kan afhjælpe det
– som alternativ til at skulle grave al jorden væk, og dermed gøre det nødvendigt på
anden måde at skærme tanken for solen – evt. en ny bræddevæg imod sydvest.
4. Pejling af vandniveau.
Den pejling der skal udføres af os, er før blevet fortaget manuelt. Med det nye udstyr
bliver det elektronisk og kan følges løbende.
5. Fejlstrømssikring
Fejlstømsrelæ installeres sammen med de nye installationer.
6. Afregning for vand.
Diskuteret om både anlægsbidraget ( kaldet fast afgift pt. ) og forbrug skulle gøres
forbrugsafhængigt. Det er praksis i en del værker. Vi tages det op, når vi har overblik
over budgettet for opgraderingen af vandværket.
7. Vurdering af ny VVS
---- vi har endnu ikke haft brug for ham.
8. LER
Tilbud fra Thvillum. For at prisen kan holdes, fordrer det, at vi selv etablerer oversigt

over alle stophaners placering. Vores nuværende kort viser ikke dem alle, og nogle er
afmærket upræcist.
Tvillum har en ”kogebog” til hele processen, når vi skal i gang. Den skaffer Hugo.
9. Beskyttelse af grundvand
Så vidt vi er orienteret skal forhandlinger om yderligere beskyttelsesområder ske
gennem trepartsforhandlinger. Kommunen, grundejer og vandværk. Kommunen
virker lidt træg mht. dette. Det er deres initiativ. Der ligger 5 Ha landbrugsjord over
vores vandlomme.
10.Nødforsyning
Vi har ved flere lejligheder diskuteret etablering af nødforsyning. Alternativerne er
Kattinge eller Gevninge. Kattinge kan – så vidt Hugo er orienteret – ikke være en
mulighed, fordi de ikke har vand nok til også at levere til os. Dvs. at det Gevninge der
er i spil. Bo oplyste, at der på vejen imod Gevninge - kun ca. 750 m fra vores
vandværk - er en ”kobling” til Gevninge vandværk.
( overfor gården ”Dalen”.) Det kan undersøges om der ligger en mulighed der.
Referent: Christian

