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1. Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger 
OZ fortalte om resultatet af de vandprøver for pesticider vi fik foretaget i september 2017.  Der er 
analyseret for chloridazon og derivater. Derudover har vi i december fået lavet en udvidet 
pesticidanalyse. Ingen af analyserne var positive, så vi har ingen problemer.  
Der er meget få værker i området, der har fået lavet disse analyser. Men vi ønsker høj sikkerhed i 
Skamlebæk vandværk. 
Miljøstyrelsen har fået lavet analyser for pesticidet 1,2,4 triazol. Analyserne er lavet på Århus 
universitet. Der er en del diskussion om stoffet og om hvor det findes.  
For en sikkerheds skyld, får vi undersøgt om det er i vores vand.  
Der har været problemer med at finde et laboratorie der kan lave analysen.  
Men det er lykkedes og der tages prøver om en 14 dage. 

 
2. Ansvarsområder: 

a. Formand 
Er taget under pkt. 1 og  

 
b. Næstformand 

Har noget til pkt. 4 
 

c. Kasserer 
JM kunne oplyse at likviditeten er rigtig god, der er til de renoveringer vi skal igennem.  
OZ supplerede med at vi har aktier i Sjællands sparekasse. Vi havde et garant bevis og det 
blev ombyttet med aktier da banken kom på børsen. Nu ønsker banken at udvide aktierne 
og vi har forkøbsret til nogle. Den ønsker vi ikke at bruge, da værket er et vandværk og skal 
ikke spekulere i aktier. Derfor er forkøbsretten solgt. 
 



d. Driftsleder 
Tiden siden sidste BM har primært bestået af frostsprængninger og forberedelse til 

renovering af rentvandstank. 

Oprydning/udjævning af pladsen foran værket efter arbejdet med ventilbrønden, sker først 

når rentvandstanken er færdig, da vi ellers vil få det hele kørt op igen når rentvandstanken 

skal renoveres. 

Udjævningen bør ske samtidig med, at vi fjerner den nedlagte rentvandstank bag værket, 

så vi derefter er færdig med at rode rund med store maskiner. 

Derudover har der været arbejdet videre med lækagesøgning. I oktober måned lykkedes 

det for første gang at komme under 500 l/timen. Det niveau har vi holdt igennem vinteren, 

når der ses bort fra brud. 

Det er stadig højtryk der er smertebarnet med hensyn til lækagesøgning. Da lækagerne 

efterhånden bliver mindre og mindre, bliver arbejdet med at finde dem større. Det 

besværliggøres også af, at mange af vores ventiler i ledningsnettet ikke slutter tæt. 

Lavtryk er lækagemæssigt meget fin. Under 30 l/timen. Men også her er der konstateret 

mange defekte ventiler i ledningsnettet. 

Så skal vi have et analyseprogram for vores drikkevand, som skal godkendes af kommunen. 

Det er det blevet 

Opkrævninger 

Vi har et samlet udestående på 16.707,06 kr. Der er lige sendt rykkere ud. 

Vi har lukket for vandet 2 steder. 

Forbrug og vandspild 

Der er aflæst årsopgørelse og der er brugt lidt mindre vand i 2017 end vi gjorde i 2016. 

Vores vandspild for 2017 er opgjort til 8,8 % 

Der har i forbindelse med frostperioden været en del frostsprængninger hos kunder. KS har 

været ude ved 8 kunder. Derudover har der været en række lækager, hvor KS formoder, at 

kunden selv har opdaget det, da lækagerne er gået i sig selv igen. 

Vi har ingen nye kunder fået siden sidst. 

3. Vandspild og afregning 
Se punkt 2 d 
 

4. Kapacitet - råvand 
 
Kim havde lavet en oversigt over, hvor meget de enkelte boringer kan give.  
Den viser at vi har rigeligt med vandkapacitet i brøndene. 
Det næste vi skal have undersøgt er hvor meget vi kan sende hjem, når vi kører flere boringer 
samtidig.  
  
EI har konstateret, at pumperne kører mindre stabilt, når der kører flere pumper samtidig.  



Vi er nødt til at få undersøgt om vores pumper er korrekt dimensioneret. Eller der er andre 
problemer – kunne også skyldes aflejringer i hovedledningen.  Hvis det er det så skal der trækkes en 
”gris” gennem ledningen. Kim ser mere på det og holder øje med trykket. 
 

5. Vandkvalitet 
Vandkvaliteten er høj.  

 
6. Sikring af grundvand v/Erling 

Erling fremlagde forslag til hvad vi kunne gøre som vandværk for at sikre grundvandet omkring 
vores boringer. 
Kim redegjorde for vores boringer. Boring 2 på Strandgårdsvej er omringet af en brakmark.  
Så har vi en boring, der ligger op af en majs mark, men bonden der ejer marken overholder 25 
meters grænsen. 
Begge boringer bør ikke være noget problem, da vandet flyder væk fra boringen. Men vi blev enige 
om at KS tager en snak med ejeren. 

 
7. Tank - renovering 

Vi skal have renoveret rentvandstanken. Vi har haft en budrunde hos 5, men fik desværre kun 2 
tilbud ind. Det ene tilbud er fra Dahlgård, det andet er fra Christiansen og Essenbæk. 
De bliver begge inviteret til et møde, hvor de kan præsentere tilbuddet og komme med yderligere 
klaringer. 
Der udover skal vi have ordnet slambassinet. 
 
Et overslag på disse renoveringer vil være på ca. 1.3 mill. 

 
8. Generalforsamling 

KS har konstateret, at der er sket ejerskifte ved Forsamlingshuset, og den tidligere ejer havde ikke 
videregivet kalenderen til den nye ejer. Men alt er på plads nu. 
Der er bestilt til GF 28. juli mellem 9.00 – 12.00 samt kaffe, franskbrød med pålæg/ost 
 
Orla tager kontakt til Arne, og spørger om han igen i år vil være vores dirigent. 
Derudover har vi inviteret vores eksterne revisor til at deltage 

 
9. Næste møde 

14. juni 2018 
 

For referatet 

Jeanette 

 


