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Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max 
Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF). Kim Gordon(KG) 
 
Dagsorden: 

1. Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger 
2. Ansvarsområder: 

a. Formand 
b. Næstformand 
c. Kasserer  
d. Driftsleder 

3. Revision af regnskabet for 2011 - problemer og løsninger  
4. Vandkvalitet 
5. Bestyrelsens forretningsorden 
6. Fremtid 
7. Eventuelt 
8. Næste møde 

 
1. Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger 
 
OZ oplyste at aftalen med mht. at afholde generalforsamlingen d 28. juli 2012 i Fårevejle 
forsamlingshus er på plads. Prisen er omkring 50 kr. pr deltager for kaffe, brød mm.  
 
Københavns Energi har leveret deres rapport om vandværket og påpeger nogle ting, der bør 
gøres. Desværre kan deres administrationssystem ikke pt. håndtere afregning, så det er ikke 
muligt at samarbejde. Vi har fået en god og brugbar gennemgang af vandværket og det har 
ikke kostet noget. 
 
Vores moms- og regnskabsproblemer er stadig uafklaret, men vil blive gennemgået af Kim 
Gordon under dagsordenens punkt 4. 
 
OZ efterlyste den statistik over vandpriser, som CL havde lovet. Den ikke færdig, men CL 
lovede, at den kommer hurtigst muligt. 
 
2.  Ansvarsområder: 
 

A. Formand (OZ): 
Kontrakten med Contech er på plads. Den er forhandlet 50.000,00 kr. ned og der er dag 
bøder hvis deadline ikke overholdes. Der kommer nogle tekniske ændringer, idet der er et 
problem mht. forbindelserne til boringerne. Erik har oplyst at der er ledningerne til boring 
erne – dette er ikke korrekt. Kommunikationen skal derfor ske på anden vis – men der 
kommer en løsning. Der skal formentlig etableres en GPS løsning. Det arbejder Contech 
med. 

 
Aftalen med Rambøll er opsagt pr 1. april og vi skal ikke betale den faktura vi fik i 
december 2011. Vi skal kun betale 1000,00 kr. indtil udløb. konsekvensen af at vi dropper 
Rambøll er at vi skal have en ny hjemmeside idet Rambøll står for den nuværende. Dette 
er igangsat og skal være klar midt marts. Det bliver noget billigere med den nye side da 
den kun kos-ter omkring 10 kr. pr måned. Den designes, så den kan lagre mails mm. Hvad 
Rambølls ikke kan. Der er oprettet et nyt domain: www.skamlebæk.dk, der bruges til 
udvikling af hjemmesiden. Det betyder at vi får to indgange til værket i fremtiden. 
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Rentvandstankene er undersøgt og det var en ”spændende” oplevelse. Den ene tank er 
lukket grundet ”svinere” og der er renset op. Det var dyrt - 38.000,00 kr. for at rydde op 
udover tilbuddet på 33.000 kroner. Der er lavet en del dårligt arbejde af firmaet Dalgaard 
og de burde reelt betale for oprydningen. 

 
Der arbejdes på at sikre, at vore data kan overføres til Ordruplunds system – der er en test 
på lørdag. 

 
Der er kommet en henvendelse om lapning af huller af Kildehøj, hvor der efter klagerens 
opfattelse er kommet huller grundet værkets byggeri for 1,5 år siden. Der skulle også 
eksistere en aftale med den tidligere bestyrelse om lapningen. EWF eller CL oplyste at de 
ikke kender til en sådan aftale. Men principielt er det jo entreprenøren, der er ansvarlig. 
Men alle lastbiler, også kommunens, bruger hjørnet som vendeplads. OZ kontakter 
vedkom-mende. 

 
B. Næstformand (CL) 
Ingen meddelelser 

   
C. Kasserer (JMJ) 
Der står 1,9 mio. kr. på kontoen. Så likviditeten kan godt klare den investering vi gør mht. 
opdatering af værkets styringssystemer. Samarbejdet med Fredsgaard mht. styring af bog-
føring virker meget fornuftig men der skal bare laves en endelig aftale. 

 
D. Driftsleder (EWF) 
Der er kun 28 der mangler at betale og det drejer sig om 41.000,00 kr.  
For de der har penge til gode, aftaltes det, at beløbet tilbagebetales, så der ikke opstår 
problemer når vi skifter system til Ordruplund. 

 
3. Revision af regnskabet for 2011 - problemer og løsninger 
Kim Gordon gennemgik problemerne med moms og bogføring. Han mener, at det er muligt at 
få løst problemerne og få et retvisende regnskab. Han har været nødt til at gå tilbage til regn-
skaberne far både 2009 0g 2010. 
Han forventer at det skulle være nogenlunde på plads medio februar så vi kan komme videre. 
Vi skal ikke forvente at have penge til gode hos SKAT. 
 
4. Vandkvalitet   
EWG. Der er taget nye vandprøver og der er ingen problemer. 
 
5. Bestyrelsens forretningsorden 
Det aftaltes at CL sender filen med den tidligere forretningsorden og at denne så tilrettes via 
mailkorrespondance. 
 
6. Fremtid 
Efter en snak om samarbejdet med Ordruplund og de forskellige muligheder i dette, var der 
enighed om at indgå et teknisk og administrativt samarbejde fra 1. april 2012. 
EWF meddelte at hans arbejdssituation i forhold til vandværket efter 1. april var uafklaret og 
han ønskede en afgørelse her og nu.  
OZ oplyste, at han flere gange havde informeret EWF, at værket var interesseret i en 
konsulent aftale med EWF efter 1. april. En aftale der bygger på helt andre ansættelsesforhold 
end i dag. Men hvis EWF insisterede på en afgørelse i dag måtte samarbejdet bare ophøre. 
Bestyrelsen og EWF aftalte, at OZ udarbejder en konsulentaftale og at denne indgås inden 23. 
februar 2012 hvis der kan opnås enighed om aftalen.  
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7.  Eventuelt 
Intet. 
 
8. Næste møde  
Torsdag 15. marts kl. 18.00 på værket 
 
Referent: Orla Zinck 


