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Bestyrelsesmøde  
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1. Gennemgang af renovering 

KS viste os en video af, hvordan vores 

rentvandstank er blevet renoveret. Derefter var vi 

nede i rentvandstanken og se det fine resultat.  

 

 

 

 

 

2. Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger 

Se under punkt 1 og 3d. 

 

3. Ansvarsområder: 

a. Formand 

OZ gjorde opmærksom på, at vi skal have en snak om, hvordan vi får sikret, at 

det ikke kun er KS, der kender vores IT system og i det hele taget får skrevet en 

procedure ind i vores kvalitetssikring. Det blev besluttet, at OZ, KS og AP holder 

et møde og sætter processen i gang.  

 

b. Næstformand 

Intet specielt til dette punkt. 

 

c. Kasserer 

AP spurgte ind til GDPR i forhold til vores arbejde. Vi havde en snak om, hvad vi 

må og ikke må. Det blev besluttet, at AP undersøger hvad vi må og får det 

skrevet ind som en procedure i vores kvalitetssikring. 

Derudover spurgte AP om han har fået adgang til bankoplysningerne. KS mente, 

at det skulle være på plads.  

 

Likviditeten er rigtig fin, på trods af, at vi skal bruge mange penge til 

renoveringerne m.m. 

  



 

 

d. Driftsleder 

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 så ske samtidigt med at vi fjerner den nedlagte rentvandstank 

bag værket, så vi derefter er færdig med at rode rundt med store maskiner. 

 

Ledningsnet og værk 

Vi er startet på renovering af rentvandstanken (1. september), og forventede at 

være færdig 15. oktober. 

Den første ugeplan blev overholdt. 

Jeg holder møde med Dahlgaard hver fredag, for at få status samt fremdrift.  

Fremdriften må siges at være overraskende lille, dette på trods af at der har 

været fuld bemanding på hele tiden. 

Det har vist sig at skyllevandspumpen er defekt og skal skiftes. 

D. 13. september kom importøren af Hydro-Click samt et par tyske teknikere for 

at se projektet samt give nogle fif til systemet. 

Det har vist sig at være meget tidskrævende at lave svejsningerne i tanken, så 

vi er først nu færdige med rentvandstanken, og de fortsætter så med iltnings-

tårnet. 

Lækagesøgning 

Der har i denne periode ikke været lækagesøgning, da vi ikke kan spore 

natforbruget, da dette kommer dels fra Ordruplund og dels fra Asnæs, og 

varierer meget. 

Andet 

Der arbejdes på at få et tilbud hjem, således vi kan få målerdata hjem 4 gange i 

timen, dette vil gøre at vi kan stoppe lækager/brud indenfor 1 time fra bruddet 

opstår, samtidigt vil det give os en utrolig stor hjælp til at lokalisere nøkagtigt i 

hvilke områder vi har lækager i vores eget net. 

Der har været noget juridisk polemik ang. SEAS_NVE’s levering af systemet, da 

der er nogen der har indklaget at det giver dem en konkurrencemæssig fordel. 

Dette er nu afklaret ved at SEAS-NVE skal give alle tilladelse til at bruge 

indstikspladsen i elmåleren. 

Dette skal offentliggøres inden SEAS-NVE må gå videre med projektet. 

Udendørs areal/slambassin 

I forbindelse med renovering af udendørsområderne, bliver slambassinerne også 

renoveret, det ene har været helt tømt og renset, det andet kommer i løbet af 

næste måned. 

De påkrævede analyser er foretaget, så slammet kan indleveres som almindeligt 

slam (ikke miljøfarligt affald). 

 

Hegnet rundt om har vist sig at være for lavt, idet rådyrene kan hoppe over og 

drukner i slambassinet, der er derfor bestilt nyt hegn, der opsættes fra d. 

19.06.2018. 

Er opstillet 

 

Der er bestilt tilbud på pudsning af slambassinerne, for at de bliver tætte (og 

mere præsentable), samtidigt bliver der støbt 2 trapper, så man altid kan 



komme op og ned af bassinerne uden stige. Der bliver også etableret et 

pumpesystem, således vi fremover ikke har vand stående i slambassinerne, men 

de bliver tømt efter bundfældning af slammet. 

Forventet pris: 200.000 DKK 

 

Jeg mangler også tilbud ang. sløjfning af den udvendige rentvandstank. Den 

skulle helst være sløjfet, når vi er færdig med rentvandstank/slambassin. 

Tilbud på opfyldning: 95.000 DKK 

4. Vandspild og afregning 

Vandspild for 2018 er ikke opgjort. 

 

Der er aflæst for årsopgørelse.   

Samlet forbrug år 2018: 51.214 m3 (2017: 44.524 m3) 

 

5. Vandkvalitet 

Vi har ikke noget vand p.t., men forventer at vi igen har vand om ca. 3 uger. 

 

6. Bank og sikring af indestående 

Vi har længe talt om hvordan vi sikre vores penge, hvis vores banker pludselig skulle 

lukke. Under normale omstændigheder får vi dækket 750.000 kr. i en bank. Vi har 2 

banker, og får derfor dækket op til 1.500.000 kr. af vores indestående. 

Vi har som bekendt samarbejde med Ordruplund Vandværk og de har investeret i det 

man kalder mellemrisiko. Skal vi også gå den vej? 

Efter en snak om fordele og ulemper besluttede bestyrelsen, at vi ikke skal investere. Vi 

fortsætter derfor som hidtil. 

 

7. Næste møde 

Søndag 17. februar 2019 kl. 14.00 

 

For referatet 

Jeanette 

 


