
                                                                                                                        Referat 20 Oktober 2016 

                                                                                                                        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. Driftleder 

3. Vandspild og afregning 

4. Indsatsplaner 

5. Solceller 

6. Byggesag 

7. Vandkvalitet 

8. Fremtid 

9. Eventuelt 

Næste møde 

 

1. Siden sidst-opfølgning på aftaler/beslutninger.: I forbindelse med generalforsamlingen 

afholdt bestyrelsen konstitueringsmøde, følgende blev aftalt:Formand Orla Zinck, Næstformand 

Ebbe Iversen, Kasserer Jeanette Møltov Jepsen, Medlem Max Engelberth, Medlem Erling Jensen. 

 

2. a. Formand: OZ orienterede om den ved prøvetagning konstaterede bakteriologiske  

overskridelse af vandkvalitetskravene og arbejdet med sporing af forureningskilden / tiltag for 

fjernelse af forureningskilden samt informationer til de berørte forbrugere, kort beskrevet er 

hændelsesforløbet følgende: 

2.1   17 okt. kl. 10:15 DonsLab udtager en rutinemæssig prøve på Klintebakken 20F 

2.2   18 okt. Skamlebæk Vandværk (SV) informeres om den bakteriologiske overskridelse. 

2.3   18 okt. OZ og KS vurderer afvigelserne i vandkvalitetskravene og vurderer at det ikke er 

nødvendigt med et generelt kogepåbud. 

2.4   18 okt. For at opspore forureningskilden beslutter OZ og KS i samarbejde med DonsLab, at 

der skal udtages prøver forskellige steder, baseret på mistanken om at det er rentvandstanken på 

Gyvelbakken der er kilden til forureningen. 

2.5   19 okt. Efter modtagelsen af analyseresultaterne fra DonsLab konstateres det, at 

forureningskilden er rentvandstanken på Gyvelbakken. 

2.6    19 okt. OZ og KS udarbejder skrivelse om forureningen, som lægges på SV hjemmeside samt 

husstandsomdeles til de berørte forbrugere / ejendomme (83). 

2.7    19 okt. OZ og KS iværksætter arbejdet med nedlæggelse af rentvandstanken, selve arbejdet 

med nedlæggelsen af rentvandstanken består af ca. 100 meters gravearbejde og installation af en 

brønd med trykreduktionsudstyr, det forventes at arbejdet kan laves på ca. 14 dage. 

 

2b Næstformand:Kvalitetssikring, det aftales at KS & EI skal lave det årlige kvalitetssikrings-

check, KS vender tilbage når arbejdet med Gyvelbakken er afsluttet. 

2b2  Den af kommunen tilsendte ”Udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse” blev diskuteret, 

som følge af at Skamlebæk Vandværk er beliggende i et nitratfølsomt område, blev det besluttet at 

EJ skriver et høringssvar til kommunen, svaret skal indeholde forslag til begrænsninger for brug af 

nitratholdige gødningsstoffer 

 



2c Kasserer: JMJ informerede om de økonomiske forhold/likviditet, alt er tilfredsstillende. 

 

2d Driftleder: KS informerede om: 

2d1: Samlet udestående kr. 2.711 (meget tilfredsstillende) 

2d2 : Målerudskiftning er afsluttet. 

2d3 : Lækagesøgning : KS forklarede om det igangværende arbejde med lækagesøgning og den 

entydige opdeling af forsyningsledningerne fra værket, arbejdet kræver en del gravearbejde for 

installation/udskiftning af skydeventiler samt finsøgning v.h.a. Gassøgning, målet er at nå ned under 

300 liter/time. 

2d4 : Solcelle project : Der er kun kommet et tilbud (Øens Eliktrikker) KS mener at installatørerne 

har meget travlt, fordi der er mange private ansøgninger der skal behandles inden nytår, tilbuddet 

fra ØE er på kr. 84.000 , KS vurderer projectet til at være rentabelt, da vi sikkert selv kan aftage alt 

strømmen, projectet skal nærmere vurderes m.h.t. belastningspunkter på tag / vægge og vurdering af 

rentabilitet. 

 

3. Vandspild og afregning : Behandlet af KS under 2d 

4. Indsatsplaner : Behandlet af OZ under 2a 

5. Solceller : Behandlet af KS under 2d4 

6. Byggesag : OZ og KS orienterede om afslutning af byggesagen på kontorbygningen og 

modtagning af ibrugningstilladelse 

7. Vandkvalitet : Som forklaret under 2a, er der en mindre forurening af højdebeholderen på 

Gyvelbakken, dette medfører at 83 forbrugere får vand der ikke opfylder kvalitetskravene, arbejdet 

med etablering af nyt trykreduktionsudstyr, forventes afsluttet om ca. 14 arbejdsdage. 

8. Fremtid: Etablering af nyt Trykreduktionsudstyr for Gyvelbakken, lækagesøgning, 

solcelleanlæg. 

9. Eventuelt: i.a.b. 

10. Næste møde : 19 januar 2017 

 

referat: EI 

__________________22 


