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27. marts 2012 
Forbrugsadresse: ____________ 

Nyhedsbrev nr. 1, 2012 – nu med fodpost! 
Nyhedsbrevet ligger på nettet i en tidligere version – men nu får du nyhedsbrevet med fodpost i en opdate-

ret version, fordi vi vil være sikre på, at alle medlemmer bliver opmærksomme på Skamlebæk Vandværks 

nye hjemmeside - www.skamlebækvand.dk - og også får læst dette informationsbrev fra vandværkets nye 

bestyrelse Tilmeld dig på hjemmesiden. Du kan blive ejer af enten en AQVIA Danskvandsmaskine med tilbe-

hør (værdi ca. 1500 kr.) eller 6 fl. god vin! 

 

Endelig er der lys forude! Nu er der ryddet op - ikke bare med en let tirsdagsrengøring – men en gennem-

gribende hovedrengøring! 

Derfor vil bestyrelsen med dette første nyhedsbrev kort informere lidt om oprydningsprocessen, forandrin-

gerne og ikke mindst fremtiden for Skamlebæk Vandværk.  

Først det sure: 

Trin 1 – Rollefordeling 

Efter den spændingsfyldte generalforsamling i juli måned sidste år har den nye bestyrelse efter en række 

interne møder og interne ”slagsmål” nu næsten fundet sin form. Fra den gamle bestyrelse fortsatte for-

mand Carsten Lebrecht og bestyrelsesmedlem Bent Nielsen, og som nyvalgte medlemmer kom Orla Zinck, 

Jeanette Jepsen og Max Engelberth ind. 

 

Bestyrelsen har i processen måttet konstituere sig 2 gange. Først med Carsten Lebrecht som formand, men 

det viste sig hurtigt, at en anden fordeling var mere hensigtsmæssig. Derfor er rollefordelingen ændret, 

således at Orla er formand, Carsten er næstformand med ansvar for det vandtekniske og Jeanette er kasse-

rer. Bent valgte ved denne lejlighed at udtræde af bestyrelsen. 

Bestyrelsen bad den nyvalgte interne revisor Kim Gordon om at gennemgå regnskaberne med tilhørende 

bilag for 2009, 2010 og frem til dags dato for at få et hurtigt indblik i vandværkets økonomi, styring, forret-

ningsgange og ledelse. Det kom der 2 meget kritiske interne notater ud af, hvoraf uddrag kan læses i besty-

relsesreferaterne, der ligger tilgængelig på Vandværkets hjemmeside. 

På baggrund af den meget mangelfulde og ofte direkte forkert udførte bogføring blev samarbejdet med 

den tidligere forretningsfører opsagt allerede i september. Oprydningen i bogholderiet og regnskaberne for 

2009, 2010 og 2011 pågår forsat, og det har været en meget hårrejsende og tidskrævende oplevelse for os 

alle. Den tidligere revisor er ved samme lejlighed udskiftet. 
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Trin 2 – Økonomi og rutiner 

Det er aldrig rart at skulle være den ”barske oprydder”, og det bliver man altså ikke populær på i hvert fald 

ikke på den korte bane. Orla har som ny formand - med fuld opbakning fra den øvrige bestyrelse – været 

den, der de sidste 7-8 måneder har gået forrest med den største kost (hvis vi skal blive i rengøringsmetafo-

ren). Hver eneste arbejdsgang, rutine, IT program enhver type omkostning og alle de daglige driftsrutiner er 

blevet endevendt. En del er blot blevet støvet af, men de fleste er efter faglig/saglig vurdering blevet rettet 

til, fornyet, skiftet ud eller lavet om. Og det gælder alle områder – der er ingen hellige køer, der er undslup-

pet. Det har været en tidskrævende, barsk og indimellem virkelig ubehagelig omgang. Økonomi og bogfø-

ring har som nævnt været meget problematiske, så Jeanette har haft rigtig meget at se til. Heldigvis har 

vores nye interne revisor Kim hjulpet meget med at få styr over sagerne. 

 

Der er som konsekvens af oprydningen indgået nye aftaler og kontrakter, der er indført nye systemer og 

nye rutiner og helt nye daglige forretningsgange er enten blevet indført – eller vil blive indført i løbet af 

2012. 

2011 vil på alle måder komme til at stå som et oprydningsår. Vi ved endnu ikke, hvordan 2011 regnskabet 

ender efter vores hovedrengøring, for selve oprydningen har selvfølgelig også kostet penge. Men derud-

over havde den tidligere bestyrelse nået at bruge en del unødvendige penge - og flere end de plejer- i det 

første halvår af 2011. Men det allervigtigste er, at, nu tror vi i bestyrelsen igen på en sund fremtid for vand-

værket. 

Og så det søde: 

Trin 3 – Nye tiltag 

Uden at gå i detaljer hermed lidt om de nye og vigtigste tiltag: 

 

Nært driftsteknisk samarbejde med Ordruplund Vandværk.  

Der er indgået en aftale med Ordruplund Vandværk om et teknisk samarbejde, der omfatter vandværks-

pasning og et fælles, ens administrationssystem. Samarbejdet starter omkring 1. april 2012. Vi forventer os 

rigtig meget af dette samarbejde allerede i 2012, fordi det betyder en massiv reduktion af driftsomkostnin-

gerne. 

 

Nyt IT system og hjemmeside 

Der er ryddet op i alle de IT-systemer, som vandværket tidligere har brugt, og det drejer sig om både øko-

nomisystem, hjemmeside, backup m.m. 

 

Rambøll har stået for værkets hjemmeside, fordi man indtil nu har benyttet Rambølls administrationssy-

stem. Begge dele er alt for dyre og kan alt for lidt automatisk. Derfor har vi opsagt administrationssystemet, 

og dermed bliver det også nødvendigt med en frisk og opdateret ny hjemmeside. Hjemmesiden går også i 

luften omkring 1. april, og den bliver designet, så den også kan opsamle medlemmernes mailadresser. For-

målet med det er at gøre os i stand til at udsende relevant information og indkaldelser via e-mail, således at 

værket kan spare dyr porto.  

 

Ny teknologi 

En af forudsætningerne for samarbejdet med Ordruplund har været, at Skamlebæk skal være på samme 

teknologiske niveau mht. styring af værket som Ordruplund. Desværre er Skamlebæk ikke fulgt med den 

tekniske udvikling, og vores styring af værkets pumper osv. har derfor været utidssvarende. Af denne grund 

er der igangsat en større renovering af pumper og styringssystemer. Projektet er klart og samarbejdet med 

Ordruplund kan startes op omkring april og kommer til at koste ca. 1.2 mill. En stor, men nødvendig inve-

stering, der heldigvis vil tjene sig ind igen på sigt - fx forventer vi at spare ca. 15-20 % i el.  
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Renere vand 

Vandværkets eneste produkt er jo som bekendt vand, og det skal være så godt og sikkert som overhovedet 

muligt - og vi har godt vand! Værket har to rent vands tanke, og de er ret gamle. Det er derfor vigtigt, at 

man af og til kigger på kvaliteten af tankene. Det er dog ikke sket i værkets tid dvs. i de seneste 50 år. Den 

tidligere bestyrelse har talt om, at man måske burde gøre det, men det er bare ikke sket. Vi fik derfor tan-

kene undersøgt i december, og det var godt nok en blandet fornøjelse. Der blev fundet meget skrammel i 

den ene tank, træstykker, armeringsjern m.m., og det ligger nu i en ”pæn” bunke foran værket. Derudover 

var den ene tank utæt med indsivning af overfladevand. Det viste sig også, at der ikke var gennemstrøm-

ning men, at mudret vand er sivet langsomt ud i ledningsnettet. Heldigvis har udsivningen været så lang-

som, og vandet er blevet så fortyndet, at der ikke er sket noget. Tanken er nu lukket, og vi har rigeligt med 

rent vand med en tank – så vi alle kan føle os trygge ved at drikke det gode vand, vi har heroppe. 

 

Økonomi 

Der er effektivt sat en prop i det overforbrug, der har været i vandværkets omkostninger. Det vil dog først 

afspejle sig i regnskabet 2012 - 2013. Vi forventer at have gennemført besparelser og ændringer, der vil 

spare vandværket for mindst 500.000 kr. om året, hvilket betyder en reduktion af de samlede omkostninger 

med ca. 25 %. Den nye bestyrelses målsætning var at få reduceret omkostningerne med mindst 20 %, så vi 

er meget tilfredse. 

 

I de sidste par års regnskaber har det - meget tilsløret - fremgået, at værket havde et rimeligt stort beløb 

tilgode i moms, men ingen har tidligere gjort noget for at få pengene tilbage. Vores interne revisor Kim 

Gordon har skrevet og regnet en hel del sammen med SKAT. Resultatet er nu blevet, at værket har fået 

386.744,00 kr. retur i moms. Derudover har det vist sig, at værket også har haft penge tilgode i energiaf-

giftsrefusion – et beløb på 113.343,00 kr., som nu også er gået ind på kontoen. Så alt i alt er værket blevet 

en halv million rigere her i marts 2012 – blot ved at grave dybt og få tjekke op på tallene! 

 

Uændret vandpris i 2012 

På sidste generalforsamling blev det besluttet, at bestyrelsen kunne hæve vandprisen med 1. kr. pr kubik-

meter fra 2012. Denne mulighed har vi nu fravalgt, og prisen fortsætter, som den var i 2011, nemlig 10 kr. 

pr kubikmeter. Det er den første synlige måde, vi alle kan få glæde af ”hovedrengøringen”. 

 

Hjemmeside – Log straks på www.skamlebækvand.dk – og deltag i konkurrencen. 

Vores nye hjemmeside giver – som tidligere nævnt - mulighed for at indsamle medlemmernes mailadres-

ser, så vi kan udsende diverse information og indkaldelser til generalforsamling. Formålet er både at kunne 

informere og samtidig spare på porto og administration. Derfor beder vi alle, der har en mailadresse, straks 

at logge ind på hjemmesiden og indtaste sine data – det vil være en stor hjælp for os at få et løbende opda-

teret medlemsregister.  Medlemmer uden internetnetadgang vil forsat kunne få materiale tilsendt med 

alm. post, men vi håber på, at så mange som mulig vil bruge denne nye service.  

 

Vi udtrækker to gevinster blandt de, der når at tilmelde sig inden 1. maj 2012 – 1 præmie er 1 stk. AQVIA 

Danskvandsmaskine værdi ca. 1500 kr., og 2. præmie er 6 flasker god vin, så der er god grund til hurtigt 

at tilmelde sig. 

 

På hjemmesiden finder du et punkt, der hedder ”Medlemsvejledning”. Hvis du læser her, vil du blive ført 

videre i systemet. 

VIGTIG INFORMATION – nye telefonnumre vedr. daglig drift og administration  

Driftsleder Erik Frederiksen blev 70 år her i marts 2012. Derfor skulle der findes en anden til at passe den 

daglige drift af værket. Det er lykkedes - og Lars Bloch (som også passer driften på Ordruplund Vandværk) 
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vil fremover være vores nye vandværkspasser. Vi ville gerne have knyttet Erik Frederiksen som konsulent til 

værket for at sikre, at Lars havde en at spørge i starten, men vi kunne ikke blive enig med Erik om hverken 

prisen eller betingelserne.  

 

Der er også behov for en administrator til at styre opkrævninger og bogføring af regnskab. Vi har valgt at 

benytte den samme administrator som Ordruplund, nemlig Jens Fredsgaard. Jens er rigtig regnskabsmand, 

og har mange års erfaring med vandværksregnskaber og administration. 

 

Som et led i vores sparerunde, er der også ryddet op i hele telefonsystemet. Det betyder, at der er skiftet 

telefonnumre på værket pr. 1. april 2012. I fremtiden skal du kontakte følgende: 

 

Daglig drift – herunder også nødtelefon: Lars Bloch 40 15 93 62 

Administration: Jens Fredsgaard 59 65 38 11 

 

Derudover kan du selvfølgelig altid kontakte bestyrelsen, hvis du har behov for dette og du kan finde yder-

ligere informationer samt alle telefonnumre og mailadresser på hjemmesiden: www.skamlebækvand.dk  

 

OBS! GENERALFORSAMLING 2012 

Der afholdes generalforsamlingen i Fårevejle Forsamlingshus den 28. juli kl. 10.00, og der vil blive serveret 

kaffe og ostemad fra kl. 9.00. Vi ser frem til at mødes og uddybe den omfangsrige ”hovedrengøring”! 

 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer 2012. 

 

Venlig hilsen 

 

Orla Zinck 

Formand for bestyrelsen 

 

 

 

 

-------------------- ----------------------- ---------------------------- ------------ 

 

GEM DISSE INFORMATIONER, DER GÆLDER FRA 1. APRIL 2012: 

 

NØDTELEFON: 4015 9362 

 

Adresse: Kildevangsvej 10, 4540 Fårevejle Drift og nødtelefon: Lars Bloch, 4015 9362 

E-mail: info@skamlebaekvand.dk  Administration: Jens Fredsgaard, 5965 3811 

Best.formand: Orla Zinck, mob. 4025 1490         Kasserer: Jeanette Møltov Jepsen, mob. 6035 0838 


