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1.    Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger 
 

- Tanke blev efterset for 5 år siden – og skal ske igen (5 års interval). Er bestilt til d. 
10 maj. Alle de gamle hængepartier fra sidste inspektion er ordnet og på plads. 

- Det tidligere omtalte vandsamarbejde i Odsherred er stoppet p.g.a. uenigheder. 
- Der har været stor vandforbrug over påsken uden at det har givet nogen problemer. 

 
 
2.    Ansvarsområder: 

 
 a. Formand 
Grundejerforening har angivet en utilfredshed med de nye markeringspæle ved 
vores stophaner (blå pæle). Disse pæle er standard og nødvendige, da vi skal 
kunne finde ventilerne selv om der er 30 cm sne.  

  
 b. Næstformand 
 Intet at bemærke 
  
 c. Kasserer 

   Værket har stadig en god likviditet og der er styr på økonomien.  
    
  d. Driftsleder 
  Ingen nye kunder siden sidst. Se endvidere under pkt. 3 
 



 
3.    Vandspild og afregning 
 
Opkrævninger: 

Der er p.t. 9 udestående med manglende betalinger svarende til ca. 16.000 kr. 
Der er sendt rykker/lukkevarsler til disse, og flere har meldt positiv tilbage. 2 bliver dog 
lukket. 
De enkelte beløb og adresser blev gennemgået på mødet. 
 

Forbrug og spild: 

Gyvelbakkens højdebeholder er sløjfet med succes og ny brønd med reduktionsventil er 
etableret ved Skelbakken 25. Dette giver hermed et sandt billede af forbruget i enklaven 
”Sandbakken”, da flowet nu er direkte læsbart.  
Hermed er der konstateret, at der er lækager for ca. 350 liter/time. Dette er fordelt med 50 
l/time i højtryksdelen og 300 i lavtryksdelen. Dette forbrug har tidligere været skjult, da det 
ikke var muligt at aflæse højdebeholderen.  
 
Lækagen på lavtrykssiden er nu fundet med gassøgning, og det vidste sig, at det var en 
gammel jernledning, der førte ud i det store intet. Røret var rustet op. Hvad den har været 
brugt til tidligere er uvist, men da man nedlagde den ”glemte” man at fjerne stikket oppe 
ved hovedledning.  
 
Tilbage på vores ledningsnet er der p.t. ca. 3 – 5 mindre lækager, svarende til ca. 8% 
spild.  
 
Jagten på disse uønskede lækager starter her i foråret. 
  

4.  Vandkvalitet 

 
Vores vandkvalitet er fin. De seneste analyser kan ses på hjemmesiden. 
 
5.    Regnskab 2016 
 
Tiden siden sidste BM, har primært stået i regnskabets tegn. Regnskabet er nu færdig og 
signeret af bestyrelsen. Regnskabet viser et underskud for 2016, men forventet p.g.a. de 
store afskrivninger. 
  
6. GF 2017 
 
Generalforsamling afholdes d. 29 juli kl 10.   

Samme lokale som de seneste år er bestilt. Der søges p.t. efter en dirigent til 

generalforsamlingen. 



Enighed om, at underskuddet i regnskabet skal gennemgås/forklares på 

generalforsamlingen. 

 
7. Fremtid - ledningsnettet    
 
Fortsat fokus på lækagesøgning og udbedring af ledningsnettet. 
  
Vi er færdige med alle målere hvor kun målerne kunne udskiftes. Fortsætter med alle dem 
hvor indmaden også skal skiftes. 
 
 
8.    Eventuelt 
 
Intet 
 
9.    Næste møde 
 
Generalforsamling d. 29 juli kl 10. Bestyrelsen mødes kl 9. 

 
For referat ME 


