
Referat 26. nov. 2015 
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- og sektionsopdeling 
5.  Vandkvalitet 
6.    Kvalitetssikrings- og ledelsessystem 
7.    Værkets sikkerhed 
8.   Fremtid     
9.    Eventuelt 
10.  Næste møde 
 
 
1.    Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger 
 

- Der har været 2 brud på værkets hovedledning (se mere under driftsleder). 
- Der er stadig fokus på at minimere vandspillet. 
- Vandforbruget hos forbrugerne har i sommeren 2015 har været en del mindre end 

normalt. 
- Alle målere er nu blevet udskiftet (undtagen dem hvor indmaden også skal 

udskiftes). 
 
2.    Ansvarsområder: 

 
 a. Formand 
Værkets indskud (ældre garantbeviser) vedr. bankkonto i Sparekassen Sjælland 
er automatisk blevet konverteret til aktier i.h.t. børsnoteringen. Bestyrelsen ønsker 
ikke at spekulere eller foretage yderligere opkøb af bankens aktier. 

  
 b. Næstformand 
 Se mere under pkt. 6 
  
 c. Kasserer 

   Værket har en god likviditet og der er styr på økonomien.  
    
  d. Driftsleder 



Status driftsleder:      

Nye kunder: 

Der er kommet 2 nye kunder til siden sidst og begge har betalt for tilslutning.   

 
3.    Vandspild og afregning 
 
Opkrævninger: 

Der er kun få udestående m.h.t. opkrævninger (ca. 8.000 kr). 

5 adresser er blevet lukket pga. manglende betaling. 

Forbrug og spild: 

Der er blevet konstateret lækager hos 8 forbrugere, med mindst 3 L/timen(26m3/år). Det 
største var på 130 L/timen(1.139m3/år).  
Alle forbrugere er blevet kontaktet af værket, og de har alle været glade for denne service. 

Brud på hovedledning mellem værket og Kollevej. 
D. 29 – 30. september samt 1. oktober havde værket gassøgning efter lækager. Selve 
søgningen gav intet, men da vandet blev tilsluttet igen, kom der et brud op til overfladen.  
Ca. 1 uge efter kom der et andet brud ca. 200 m fra det første. 
Begge brud er lavet. 

Ny underføring under Skamlebækvej ved Svanelunden. (Udskiftning af utæt jernrør).  
1 defekt skydeventil udskiftet (Riisvej 3) 

Selvom Værkets vandspil stadig er under 10 % er det for højt. Vandspil vil fremadrettet 

være et område med høj prioritet.   

 
4.    Udskiftning af målere 
 
Nye digitalmålere: 
 
Er færdig med alle de målere, hvor kun målerne skulle udskiftes.  
Der fortsættes med dem hvor indmaden også skal skiftes.  

5.  Vandkvalitet 

 
Vores vandkvalitet er fin. De seneste analyser fra oktober kan ses på hjemmesiden. 
 
6.    Kvalitetssikrings- og ledelsessystem 
 
Værkets Kvalitetssikrings- og ledelsessystem er stadig under udarbejdelse. Systemet er 
opdelt i 5 moduler, og er hovedsaligt opbygget som tjeklister.  



Systemet er senest udbygget med risikoanalyser som vedr. værkets sikkerhed. Se. Pkt. 7. 
 
  
7. Værkets sikkerhed 
 
Der er udearbejdet nye dokumenter vedr. værkets sikkerhed. Det drejer sig om 
risikoanalyser der vedrører værkets datasikkerhed og forureningsrisiko af vandet.  
Dokumenterne blev gennemgået og diskuteret på mødet. Der blev vedtaget, at investere 
nogle penge i et back-up system af værkets server. 
 
 
8. Fremtid     
 
Prioritering 2016:  
Nedenstående områder er prioriteret for 2016:  
1. Lækagesøgning  
2. Målerudskiftning.  
3. Udskiftning af målerbrønde.  
4. Opdatering af ventilsystem ved værk.  
5. Opdatering af målere.  
6. Inddeling og oprettelse af enklaver..  
7. Udskiftning af Gyvelbakken  
 
 
9.    Eventuelt 
 
Intet 
 
10.    Næste møde 
 
Onsdag d. 2/3 kl. 19 på SV. 
 
 
  
For referat ME 


