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Orla Zinck bød velkommen og gik til punktet ”valg af dirigent”. 

 

1. Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslog Arne Septimius, der blev valgt til dirigent. Arne konstaterede, at gene-
ralforsamlingen var fuldt lovlig og at der er 19 stemmeberettigede deltagere. 
 
 
2. Beretning 
 
Orla Zinck bød velkommen og fremlagde beretningen: 
 
Lad os starte men en kedelig oplevelse. Vi har haft en mindre forurening i området Gyvel-

bakken/Klintebakken og vi valgte derfor at udsende et varsel, selv om forureningen var 10 

gange mindre end den normale varslingsgrænse. Det gjorde vi af hensyn til modermælks-

erstatning og spædbørn. Man ved jo aldrig hvad og hvordan folk gør, og hvis man f.eks. 

laver modermælkserstatning og lader det stå ved stuetemperatur, så kan de få colibakteri-

er formere sig og det er ikke for smart, når det drejer sig om spædbørn. Så derfor udsend-

te vi varsel til det område, der var berørt. Basalt handler det jo om sikkerhed men også om 

åbenhed. 

 

Forureningen skyldtes højdebeholderen på Gyvelbakken, formodentlig pga. indtrængen af 

regnvand. Beholderen blev lukket og et moderne trykreduktionssystem blev monteret ved 

Skelbakken. 14 dage fra varslet blev udsendt, var alle kontrolprøver igen OK. 

 

Trykreduktionssystemet gjorde det efterfølgende muligt at finde en stor lækage på Skel-

bakken (en gammel jernledning der førte ud til ingenting). Det er fint, for lækager er et af 

værkets største problemer, fordi vi har et gammelt ledningsnet og det kan man ikke bare 
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udskifte. Derfor arbejder vi konstant på at finde lækager og få dem stoppet. Blot til oriente-

ring vil et nyt ledningsnet koste omkring 10 mio.  

  

Der er også fundet en stor lækage under grøft ved Høvevej, men der er også fundet en 

række små lækager.  

 

Vores lavtryk har et normalforbrug (Siveniveau) om natten på < 50 l/time. Det må beteg-

nes som meget tilfredsstillende.Vores højtryk har stadig et for højt siveniveau, som forven-

tes at være nedbragt til et acceptabelt niveau ultimo 2017. 

 

Vores vandspild ligger pt. på 9 % og lovkravet er, at det ikke må være over 10 %. Målet er 

at nå ned under 5 %. Det er muligt og acceptabelt, når man regner med at vi har 55 Km 

ledning. Det svarer til at der er halvt åbnet for én vandhane hele tiden. Generelt kan vores 

skydeventiler i nettet ikke lukke tæt, hvilket naturligvis også vanskeliggør lækagesøgning. 

 

Måske er der nogen, der har bemærket, at der bliver opsat markeringspæle til vores sky-

deventiler ude i landskabet. Det skyldes, at vi har haft problemer med at finde vores venti-

ler, fordi de ofte er dækket af 10-20 cm jord. Derfor bliver der, når vi har haft fat i dem, 

monteret en markeringspæl, således vi kan finde dem selv med 30 cm sne. Det er af stor 

vigtighed, fordi vi i tilfælde af skade skal kunne lukke for et område meget hurtigt. Og vi må 

derfor bede om, at man ikke fjerner markeringspælene 

 

Der er installeret natpumpe for et roligere flow om natten og om vinteren for at skåne net-

værket for meget store trykudsving, når de store pumper starter/stopper/justerer. 

 

Der var en plan om at udvide samarbejdet mellem vandværkerne i Odsherred men dette 

forsøg døde grundet interne stridigheder, primært mellem de nordlige værker og vi har af 

samme grund meldt os ud af OVR. Fordi vi ikke ønsket at deltage i et hundeslagsmål der 

ikke fører til noget fornuftigt og bare er spild af tid. 

 

For 5 år siden fik vi undersøgt rentvandstanken. Det skal man gøre med 5 års mellemrum. 

Derfor har vi lige fået tjekket tanken igen. Værket er bygget i 1960erne og med den tekno-

logi, man brugte på dette tidspunkt. Det indebærer en tank af beton og en rørføring med 

støbejernsrør. Det er ikke noget, der er langtidsholdbar eller tidssvarende. Rørene har sto-

re aflejringer af okker mm. Det betyder ikke noget for den bakteriologiske sikkerhed, men 

det er bare ikke optimalt eller tidssvarende. Derfor ser vi pt på, hvordan vi kan gøre syste-

met tidssvarende.  

 

Og så lidt om regnskab. Punktet kommer på senere men her blot dette, at vi har et under-

skud og det vil vi også nok have i årene fremover. Det skyldes, at vi investerer i værket og 

det betyder afskrivninger og disse afskrivninger medfører et regnskabsmæssigt under-

skud. Værket har en stadig god økonomi, og ingen likvide problemer. 
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Derfor er der heller ikke planer om at hæve hverken vandpris eller bidrag. Prisen på begge 

er, som da vi overtog for 6 år siden. 

 

Her til sidst lidt om vandets hårdhed og vandbehandling dvs. noget der giver blødere vand. 

Der har været en del snak i medierne over sommeren om vandværker, der blødgør vandet 

for, at folks maskinpark kan holde længere.  

 

Konkret er hårdheden i vores vand 21 og sammenligner man med fx Københavnsområdet, 

så er hårdheden der 21-22. 

 

Vands hårdhed måles dH, hvilket er en tysk definition - deutche Härdte - og drejer sig om 

mængden af calcium og magnesium i vandet. Blødt vand er omkring 4 og hårdt vand over 

30. Jo hårdere vandet er jo mere sæbe skal man bruge og man skal også afkalke kaffe-

maskinen noget oftere. Så vandet er egentlig ikke specielt hårdt her.  

 

Der er ikke meget erfaring med vandbehandling i Danmark hverken i forhold til pris eller 

kvalitet. Der er et forsøg på Stevns med et vandværk, der i størrelse ligner vores. De har 

investeret omkring 3 mio. og ved ikke rigtig hvad driftsudgiften er eller kommer til at være. 

 

Ønsker man at få lov til vandbehandling skal man søge sundhedsstyrelsen og det er der 

gode grunde til. WHO har vurderet vandbehandling og deres konklusion er, at der er en 

række uafklarede problemer i det. En af indikationerne er bl.a. at blødt vand kan give en 

højere frekvens af hjerte-kar-sygdomme samt huller i tænderne. Jeg ser derfor slet ingen 

grund til, at Skamlebæk vandværk skal ud i et sundhedsforsøg. Derudover, ændrer enhver 

form for vandbehandling også smagen på vandet. Så at bruge en bunke penge på et usik-

kert sundhedsforsøg og få vand med ringere smag det er vel ikke det smarteste, man kan 

finde på, 

 

Vi har vand med en rigtig god smag og det skal der efter vores opfattelse ikke ændres på. 

 

Det var ordene 

 
 
Arne: Er der kommentarer eller supplerende bemærkninger til beretningen? 
 
Jann Larsen opfordrede bestyrelsen til at holde øje med de vandbehandlingsforsøg, der 
foregår bl.a. i Hofors regi samt hollandske tiltag. Han ønskede også at høre om planer for 
fremtiden både i forhold til diverse investeringer og økonomi.  
 
Orla forklarede, at bestyrelsen nøje følger vandbehandlingstiltag. Bestyrelsen er betænke-
lig ved, at rådgivere skal tjene penge på de ting, de samtidig rådgiver om, derfor mener 
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man at data fra WHO er mere sandfærdige og der er absolut ingen planer om vandbe-
handling i Skamlebæk vandværk.  
 
I forhold til økonomien forklarede Orla, at der ikke er planer om at hæve prisen, fordi det 
ikke er nødvendigt. Det underskud, der er pt. skyldes afskrivninger og er udelukkende af 
regnskabsteknisk karakter. Værket har en god likviditet og pengene er af sikkerhedsmæs-
sige grunde fordelt på to banker. Bestyrelsen vil arbejde med en langsigtet plan, men først 
skal der styr på tanke og værkets drift skal også være teknologisk ajour, fordi det vil gøre 
det nemmere at finde lækager og stoppe vandspild.  
 
Jann Larsen: fint svar, tak… 
 
Jan Erik Olsen: Hvor mange medlemmer har vi og hvor meget vand går der ud? 
 
Kim Sorgenfri/Orla: 1340 medlemmer og omkring 50.000 kubikmeter vand. 
 
Orla: Omkring vandbehandling, jeg kan forstå at fx Stevns der har 30 i hårdhed, men vi 
ligger i midten med 21. Og jeg vil hellere have god vandsmag end blødt vand.  
 
Ebbe Iversen: Man sænker hårdheden til ca. 10, så jeg tror mest det er salgsfolk og en 
ingeniørting. Og jeg kan godt spekulere på, om der ikke er en skjult dagsorden i det politi-
ske system, for så kan man komme mere urent vand ind med vandbehandling! 
 
Klaus Leander ville vide, hvad bestyrelsen vil gøre i forhold til underskud og formuen.  
 
Herefter udspandt sig en generel diskussion omkring afskrivning og regnskabsteknisk un-
derskud samt investeringer. Det blev slået fast, at vandværker generelt ikke må have en 
formue, og ikke må investere i andet end selve værket og at de gældende afskrivninger 
ingen betydning har for vandværkets drift, investeringer eller udvikling. 
 
Bestyrelsen blev opfordret til at fremlægge en langsigtet plan til næste generalforsamling. 
 
Arne: Jeg er sikker på bestyrelsen har taget bemærkningen om langsigtet plan ad notam.  
 
Beretning blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
3. Regnskab 2016 
 
Orla: Regnskabet er sendt ud og intern revisor har ikke haft bemærkninger. Er der andre 
der har nogen bemærkninger. 
 
Der var et medlem, der ønskede en lille let ”folkeudgave” af regnskabet og et andet, der 
ønskede en uddybning af alle større beløb i noterne.  
 
Herefter blev forskellige regnskabspunkter og metoder debatteret, indtil Jan Erik Olsen 
kommenterede, at når man har valgt en bestyrelse, så må man stole på, at de tager hånd 
om regnskab osv. og så behøver man ikke pinde det ud i så mange noter. 
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Arne konkluderede efter afstemning, at regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
4. Budget 2017 
 
Orla: budgettet er enkelt og jeg ved ikke om der er forslag til ændringer. 
 
Jann Larsen: Det undrer mig, at man forventer, at de løbende udgifter indbringer så meget 
mere, specielt da vi har haft så kold en sommer. Det er som om man har forsøgt at få 
regnskabet til at se lidt for pænt ud. Det er en grov insinuation, men jeg vil gerne høre 
hvorfor man forventer 29 % mere vand end i 2017. 
 
Kim og Orla forklarede grundlaget for tallene, der bl.a. samles op fordi man lægger bud-
gettet halvvejs inde i et år og derfor sådan set kender første halvdels forbrug. Men et bud-
get er under alle omstændigheder kun ”bedste mands bud”. 
  
Jann Larsen: jeg har fået en forklaring, tak! 
 
Klaus Leander ønskede en forklaring på et beløb i budgettet omkring formuen, hvortil den 
interne revisor Margit Hoffmann Sørensen forklarede, at tallet var en lille fejl, som hun godt 
havde bemærket, men at det ikke har nogen indflydelse overhovedet, fordi det her kun er 
budgettet.  
 
Arne: Jeg er sikker på, at bestyrelsen vil sørge for, at det korrigerede budget vil blive lagt 
ud på nettet snarest.  
 
Arne: kan jeg betragte budgettet som godkendt? Det synes at være tilfældet. Budgettet er 
godkendt. 
 
 
5. Indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
 
På valg er Orla Zinck, Max Engelberth og Jeanette Møltov Jepsen, samt suppleanten Ka-
ren Jensen. (Alle modtager genvalg) 
 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
Intern revisor Margit Hoffmann Sørensen modtager genvalg. 
 
Arne slog punkt 6 og 7 sammen og konstaterede efter valg, at alle genopstillede blev gen-
valgt. 
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