
Skamlebæk Vandværk  2. marts 2016 

BM 2.03.2016 kl. 19 på værket 

Deltagere Orla, Max, Ebbe, Erling, Kim       Jeanette syg 

1.     Siden sidst – 
opfølgning på 
aftaler/beslutninger 

Backupsystem installeres medio april.  

2. Ansvarsområder: 

a) Formand 

Arbejde 15.3. installeres natpumpe. Vandværket har 

varslet ekstraordinært forbrug.  Møde 8.4. med 

revisor ang. Årsregnskab. Revisor er træg. Primotal 

er først blevet indtastet for 14 dage siden. Skulle være 

sket for flere md. Siden. 

b) Næstformand Intern revisor inviteres med til næste møde. Danske 

vandværkers månedsbrev:  Små vandværker kan 

nøjes med mindre regnskab. 400.000 m3 forbrug er 

grænsen mellem små/stort vandværk. 

Solceller: Ny lov april - skattefri. Vi forbruger al 

strøm - intet skal sendes ud på nettet. Investering: 80 

kWh i døgnet. Tilbud fra Jan, Øens Elektriker 

c) Kasserer syg 

d) Driftleder Kim fremsendt oversigt ang. vandspild og lukning 

for dårlige betalere (konkursbo).  Rykkere via mail - 

brev hvis alt glipper. 

3. Vandspild og 

afregning 

Lækager ifm. tøbrud. Fortsat indsats for at nedbringe 

lækager.Ved akut brud lukkes for vandet uden 

varsel. Planlagte lukninger for vandet varsles til 

beboere og grundejerforeninger min. 3 dage i 

forvejen. 

Frostsikring. Vintermåtter kan bruges til over-

dækning af bassin ved stor/langvaring kulde. 
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4.    Udskiftning af 
målere- og 
sektionsopdeling 

 

Få målere mangler at blive udskiftet. Skydeventiler 

udskiftet. Brud ved anboring udbedret om natten! 

Selvsving imødegås ved installering af ny natpumpe, 

der giver stabilt vandflow. 

5.    Vandkvalitet  God vandkvalitet. Se analyser. 

6.     QA 

 

Vi anvender kalibrerede målere, der er indkøbt af 2 

gange (2 partier). Stikprøver udtages i henhold til 

regler herfor. Verificering hvert 6. år hos Force. 

7. Fremtid Kim har rundsendt prioriteringsliste. 

8. Evt. Generalforsamling OVR. Driftleder lønregulering. 

9. Næste møde To. 19. 5. 2016.  Intern revisor indbydes. 

Regnskab skal udsendes 4 uger i forvejen. 

Generalforsamling 30. 7. 2016. Tjek reservering af 

Fårevejle Forsamlingshus. Vi møder kl. 9.00 

Referent EJ 

 


