
HERSLEV VANDVÆRK REFERAT 04.10.2014 

Referat af bestyrelsesmøde 
 
29.09.2014, hos Bo 
 
Til stede: Bo Sommerlund, Kirsten Bank, Martin Olsen og Lis Frederiksen (ref.) 
 
Næste møde: Afholdes inden for en måned.  
 
 

1. Godkendelse af sidste referat 
 
Referatet godkendt. 

 
2. Vandværkets status og drift 
 
Vandværket er tilbage på normal indvindingsmængde, 12.000 m3/år. 
 
Lejre Kommune ved Eskild Lund  har haft tilsyn på vandværket, notat af gennemgangen 
vedhæftet dette referat. 
Martin udfærdiger prioriteret liste for punkter, som skal udbedres.  
 
Den nuværende årlige vandindvindingstilladelse på 30.000 m3/år kan forventes nedsat til 
16.000 m3/år, når den endelige tilladelse gives. 
 
El-forbruget er nedbragt til normalen. Det større forbrug sidste år kan skyldes, at pumpernes 
driftstid har været større pga. det brud på rørnettet, som blev fundet og udbedret i januar 2014. 
Endvidere er en gammel pumpe udskiftet til en pumpetype med lavere el-forbrug. 
 
Martin arbejder på en serviceliste for check/tilsyn/udskiftninger af den enkelte installationer i 
vandværket. 
Servicelisten lægges på vandværkets hjemmeside.  

 
 

3. Økonomi 
 
Kassebeholdningen kr. 174.000. Ventende betalinger ca. kr. 50.000 i vandskat, samt 25.000 kr. 
i udgående moms. 
 

 
4. Fremtidige arbejder 
 
Udskiftning af vandmålere 
Det anbefales af FVD, at vandmålere hos aftagere, udskiftes hvert 6. år. Udskiftning af  
vandmåler koster kr. 680,- inkl. arbejdsløn pr. husstand. 
 
Det blev drøftet at hæve det årlige kontingent med kr. 100,- pr. år. hvilket kan finansiere 
udskiftningen. 
 
Etablering af målerbrønde 
Omkring 50% af husstandene har vandmåleren placeret i huset. Det planlægges at etablere 
målerbrønde til samtlige husstande. Anslåede pris for etablering ca. kr. 3000,- pr. stk. 
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Det undersøges om vandværket skal finansiere reetablering af have, belægninger etc. efter 
opgravning. 
 
5. Hjemmesiden 

  
 Bo er web-master og vedligeholder vandværkets hjemmeside.  
 

 Diverse vandkvalitetsprøver af henholdsvis råvand, aftap fra vandværket samt   
aftap fra ledningsnettet. 

 Link til boringer – er lagt ind 

 Referater af bestyrelsesmøder 

    Referater af generalforsamlinger  

    Serviceliste når den er færdigbearbejdet 

    Tilsynsnotat fra Lejre Kommune. 
 

 
       
 
 


