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1.     Siden sidst – 
opfølgning på 
aftaler/beslutninger 

 

Orla har sendt vandprøver ind til DONS-analyser for de pesticider, 
vi ikke rutinemæssigt foretager. Resultat neg., dvs. OK. Pris: 18 kkr. 

Højby på Fyn har indhold af pesticider - det er ikke Højby i 
Odsherred. 

2.    Ansvarsområder: 

a. Formand 

 

Forbrug faldet 800 m3. Både mindre forbrug og mere tæt anlæg. 

b . Næstformand 

 

Møde ang. renovering af anlæg: Vandtank og omlægning. Anslået 
udgift 400 kkr. 

Fra generalforsamling:  

• Økonomi. Store ting kan afskrives over flere år i stedet for 
straks-afskrivning. Regnskab i Economic - kan tackle 
afskivning. 

• Odsherred Kommune vil lade 3 vandværker tjekke med 
ekstern revisor for at sikre, at vandtakster er OK. 

• Revisor anbefaler afskrivning - selvom det giver negativt 
regnskab i indeværende år. 

• Likviditet er fin og vi har ikke hævet vandpris i mange år. 

• Vi foretager alle fornuftige investeringer på anlæg løbende. 
Strategi: Fortsætte som hidtil og udbedre skader/forebygge 
uheld. Alternativt sammenlægning med Ordruplund. 

• Odsherred Kommunes nyhedsbrev. Pesticider i grundvand - 
hvad med stoffer, som vi ikke analyserer for. Kommunen 
ikke proaktiv og afventer anbefalinger ovenfra. 

• Vandalder? Kommunen ved det ikke. 

• Prøvetagningsstrategi: Uden udskyldning - prøven fra 
stillestående vand A-prøve. B-prøve efter udskyldning. 

c. Kasserer Likviditet stadig god. 

d. Driftsleder 

 

Kim fremsendt redegørelse.  

A’jourføring af ledningsnet løbende. Ligger på server. 

Ny brønd ved vandværk. 

3.   Vandspild og 
afregning 

Opkrævning for 2018 er udsendt. Lækagesøgning kl. 03 - 04, hvor 
forbrug næsten er 0. 

4.    Vandkvalitet   Analyser OK 



5.    Værkets tilstand og 
fremtid  

Kim fremsendt oversigt. Renvandstank og slambassin renoveres 
2018, anslået 500 kkr. Sensorer placeres servicevenligt, så dykker 
spares. 

Der er ikke udført kapacitetsmåling for boringer. Boring 2 
overvåges. GSM-forbindelse dårlig. Fibia udfører lægning af 
lyslederkabel, men hvad er prisen ud til boringerne? Hver uge 
kommer der alarm om at forbindelse til boring er afbrudt. 

Renvandsledninger udført uden plan. Utilsigtede forbindelser findes 
- vi arbejder på at systematisere ledningsnettet. 

Ventiler udskiftes løbende efter plan. Målerbrønde udskiftes. 
Servicetilbud: Magnetventil kan lukke for vandet (IP68). Ventil 
lukket ved strømsvigt. Pris ca. 2500 kr. excl. 24 V el-kabel. 

Enklavemålere OK. 1 problem på Strandbakken, som bliver løst. 
Videoovervågning opsættes. 

6.     Eventuelt - 

7.    Næste møde Onsdag d. 11.4. og Torsdag d. 14. 6. begge dage kl. 19.00 

GF lørdag d. 28. 7. kl. 10.00 i Fårevejle Forsamlingshus. 

 
 


