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Referat 11 september 2014 

Bestyrelsesmøde 

Skamlebæk Vandværk 

________________________________________________________________________________ 

 

Til stede: 

Orla Zinck (OZ),Ebbe Iversen (EI),Jeanette Møltov Jepsen(JMJ),Max Engelberth (ME), Erling 

Jensen (EJ), Kim Sorgenfri (KS). 

 

Dagsorden 

 

1. Siden sidst-opfølgning på aftaler/beslutninger 

2. Ansvarsområder: 

            a.  Formand 

            b.  Næstformand 

            c.  Kasserer 

            d.  Driftsleder 

3.         Vandspild og afregning 

4.         Udskiftning af målere 

5          Vandkvalitet. 

6.         Fremtid. 

7.         Eventuelt. 

8.         Næste møde. 

 

1. Siden sidst-opfølgning på aftaler/beslutninger 

OZ orienterede om afholdelse af Generalforsamlingen og det efterfølgende møde mellem 

bestyrelsesmedlemmerne, hvor bestyrelses konstituering blev aftalt som følgende: 

Formand:Orla Zinck, Næstformand:Ebbe Iversen, Kasserer:Jeanette Møltov Jepsen, Medlem:Max 

Engelberth, Medlem: Erling Jensen. 

 

2. Ansvarsområder: 

a. Formand: OZ orienterede om udsendelse af skrivelse, med det på Generalforsamlingen vedtagne 

ændringsforslag, skrivelsen sendes med almindelig post til de medlemmer der ikke har tilmeldt sig 

med E-Mail adresser. 

 

b. Næstformand: EI orienterede om arbejdet med oprettelsen af et kvalitetssikringssystem, 

systemet opbygges således at det opfylder de lovmæssige krav, som er beskrevet i ”Bekendtgørelse 

om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg” (Lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010). 

Kvalitetssikringssystemet forventes implementeret ultimo 2014. 

 

c. Kasserer: JMJ orienterede om bestyrelseshonorar og fordelingen blev aftalt. 

 

d. Driftsleder: K.S. Omdelte en detaljeret statusrapport, der gav et godt indtryk af det 

igangværende arbejde, følgende er hovedpunkterne: 

Etableret forbindelse til 3 nye forbrugere, arbejdet inkluderede etablering af 35 meter ny stikledning. 

5 forbrugere har fået skiftet indmad i tilslutningsbrønd. 

DONS har analyseret slamprøver fra bundfældningsbassin, resultatet af prøverne viser så lave 

værdier, at slammet kan behandles som almindeligt affald. 

Smeden fra Riis har repareret tagrender og skiftet ventilationsriste (Punkter fra tilsynsbesøget i april) 

Der har været afholdt 5 års gennemsyn med Curt Andersen, der blev registreret mangler på sokkel, 

tagrender og gulv i kontor, arbejde med afklaring af ansvar og udbedring af skaderne igangsat. 

I.f.m. Målerudskiftning er det konstateret at det ikke kun er AVK ventilerne der er problemer med, 
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men også den anden stophane er der generelle problemer med, derfor anbefales det at vi over de 

næste 4 år skifter alle stophaner og afspærringsventiler.(Estimeret pris 800-1000 kr./ brønd) 

IGSS (SCADA overvågningssystemet) er opdateret. 

 

3. Vandspild og afregning: 

Vandspild: der har siden sidste møde været en lækage på en anboring, bedømt ud fra nat forbruget, 

vurderer K.S. At der ikke er andre større lækager på ledningsnettet. 

 

Afregning: Der er udsendt 17 rykkere, samlet udestående er 18.454,20 Kr. alle fakturer udsendt. 

3 ejendomme solgt fra tvangsauktion/konkursbo, de tre nye ejere har betalt for åbning af vand. 

 

4. Udskiftning af målere: 

K.S. Informerede om forsinkelser, der skyldes problemer med lokalisering af målerbrønde og de 

beskadigede ventiler. 

Udskiftningen af målerne forventes afsluttet primo oktober, tidsnok til at aflæsningen kan foretages 

elektronisk. 

 

5. Vandkvalitet: 

Som det fremgår, af de på hjemmesiden viste måleresultater, er alle kvalitetskrav OK. 

For at optimere vandkvaliteten, blev det på mødet aftalt, at Indvindingsstrategien, reaktionstanken 

og sandfiltrene, gennemgås. 

Målet for gennemgangen, er ønsket om at opnå en længere opholdstid i vandbehandlingssystemet, 

da opholdstiden er en bestemmende faktor for vandkvaliteten. 

 

6. Fremtid: 

Det blev besluttet, at vi skal arbejde for at sikre økonomien, således at det bliver muligt at 

gennemføre udskiftningen af ventilerne i målerbrøndene over de kommende 4 år. 

 

7. Eventuelt: i.a.b. 

 

8. Næste møde: Torsdag d. 4. December 2014 kl. 19:00 

 

 

For referat: EI 


