
Referat af bestyrelsesmøde i Herslav Vandværk AMBA
Hos Kirsten Bank         d. 30 april 2019
Hele bestyrelsen var til stede + suppleant Mariane Gregersen

Dagsorden 

1. Valg af Analyselaboratorium: Eurofins kontra Dons

Vi har lige fået en ”stor” analyse. Det skal ske hvert andet år. Ca 22.000,- kr. Kan det 
gøres billigere eller billigere/bedre? Bo har flere gange haft kontakt til Dons – hvis stand 
Bo og Christian besøgte på ”vandmessen” i Roskilde i vinter. Det er lettere at få kontakt til 
nogen ”rigtige mennesker” i Dons end hos Eurofins. Måske er Dons lidt billigere. 
Før der træffes beslutning om evt. skifte, vil Bo undersøge om det er en fordel at være 
medlem af det lokale vandråd. Kirsten og Christian fik under generalforsamlingen i Vand 
Øst sidste år at vide at der kunne være besparelser på aller vores prøver hvis vandværket 
var medlem af vandrådet. Det ville så være med Eurofins som leverandør. 

2. Valg af gartner til at slå græsset mm.

Kirsten havde indhentet tilbud. Valget faldt på P&O anlæg / Grøn samarbejdspartner. De 
var næsten halvt så dyre som Malling, som vi så siger farvel til. Malling havde desuden 
varslet prisstigninger i sit tilbud.

3. Referat af møde på Lejre Rådhus i Allerslev om grundvand

Bo til stede. En rep. fra kommunen fortalte kort. Den egentlige taler sad fast i trafikken og 
nåden ikke frem til mødet. Kommunen vil indkalde til nyt møde. 

4. Alternativ vandforsyning

Evt. nødforsyning til Herslevs modtagere diskuteret. Gevninge vandværk har en ledning 
helt frem til gården Dalen midtvejs til Gevninge på Herslevvej. En mulig løsning var at blive
tilsluttet herfra? Bo oplyste at HOFOR har planer om at lave et pumpeanlæg ( altså ikke 
egne boringer ) med blødgøringsanlæg til forsynings af København. Der kunne også være 
en mulighed.
Hvad gør vi hvis vi må beslutte eller bliver pålagt at lukke boringerne.
Midlertidigt: vandvogn ( på parkeringspladsen ved kirken ).
Permanent: her har vi ikke en plan pt.

5. Gennemgang af log af udpumpet vand

Bo havde udarbejdet en meget detaljeret opgørelse som vi gennemgik. Den indeholdt ikke
de store overraskelser, men det så ikke ud som om der pumpedes ret meget om nattet 
hvor vores bryggeri kan pumpe op i deres buffertank og der var et eftermiddagsforbrug 
som ikke lige var til at forstå.



 
6. LER (elektronisk ledningsregister)

Vi undersøgte, hvornår det egentlig var, at dette skulle være på plads. Marianne fandt 
datoen som var sat til ”medio 2023. 
Vi har allerede noget materiale. Fra kommunens arbejde med dobbeltkloakering har vi 
optegninger af en stor del af vores net. Noget har vi dog ikke noteret, f.eks. ledningen ned 
til Lis og til havnen. Den opgave der ligger foran os er at få lagt oplysninger om vores net 
lagt op, så det kan tilgås elektronisk af f.eks. entreprenører og andre håndværkere. 
På ”Vandmessen” i vinter talte Bo og Christian nogle af de udbydere der er til at etablere 
materialet så det kan lægges op på nettet. Særligt et af firmaerne var interessant: Tvillum (
men også en anden, som vi ikke fik talt om på best.mødet: Geo Partner – et 
landinspektørfirma ) Vi kikkede på en eksempel på et oversigtskort fra Tvillum.
En del af det praktiske arbejde med at identificer ledningerne ( med udgangspunkt i 
målerbrøndende ) kan vi selv udføre. Det var Bo indtryk at vi ved at deltage i arbejdet selv 
kunne spare en hel del.

6. Evt. 

*Info om at Kirsten og Christian har sørget for at ”fra I/S til AMBA er sendt til registrering.
Der var søgt sikret, at der blev rettet IS til AMBA hos Vir. , men det viste sig, at der var et 
sted der stadig stod IS. Pt. afventer vi ok fra myndighederne.
*Byggeriet Kærvej 8 bragt op. Ny måler sættes på i den eksisterende brønd – der står i 
skellet. 
*Christian følger op på at vi får styr på vores forpligtelser efter de nye dataregler.

Ref. Christian


