
Skamlebæk Vandværk 
 

Bestyrelsesmøde  Referent Erling Jensen Side 1 af 2 

 Referat BM 24.03.2019 kl. 14.00 på værket 

Til stede Orla Zinck (OZ), Max Engelberth (ME), Anders Pedersen (AP), Jeanette Møltov 

Jepsen (JMJ), Erling Jensen (EJ), Kim Sorgenfri (KS) 

1.Siden sidst – opfølgning på 

aftaler/beslutninger 

Se nedenfor 

2. Ansvarsområder: 

a. Formand 

Ekstra vandprøver udtaget  og analyseret for ekstra stoffer - OK 

b. Næstformand Intet nyt 

c. Kasserer Intet nyt. Regnskab skal til revisor. Hvorfor skal hele bestyrelsen skrive 

under? Det er Kim, der leverer data til revisonen. Afklares. 

d. Driftsleder 

 

Status på renovering af værket - Kim  har omdelt skriv. 

Oprydning på matrikel afventer de sidste arbejder, så der ikke kommer 

flere store maskiner. 

Værkets likviditet er god. 

Plan for kommende arbejder (ind i 5 års langtidsbudget) gennemgået: 

Gammel tank Gyvelbakken skal fyldes op for at forebygge skade. 

Ringforbindelse har forsnævring, der bør udbedres. Fundet ïfm. 

udbedring af graveskade. 

Vandspild 9,4 %. Vandmålere på alt. 

Gamle betonvægge i renvandstank utæt - kontrol med tæthed af ny 

indmad forstyrret. Pr. døgn siver 0,7 m3 ind  i mellemrummet. 

Grundvandspejl står meget højt nu (ses i udendørs skylle-bassiner). 

Alle vandprøver OK og vi er igen i normal drift. 

20. juni er skæringsdag. Betaling for arbejdet sker, hvis alt stadig er OK til 

den tid. 

NVE-SEAS forhørt om datatransmission 4 gg/h. Vandmåler sender 

rapporter.  Hver 8. er komplet version, som vi ønsker at registrere. Derfor 

4 dataopsamlinger pr. time. 

Teknik og pris pågår. SEAS fremsender til sidst kontraktudkast.  

Alle 4 råvandsboringer er samlet i en ledning til værket. Forslag: Ekstra 

ledning + lysleder til datatransmission. Vi har allerede haft et råvands-

brud. Røret er 50 år gammelt. Ved brud kan kolibakterier trænge ind i 
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værket. Ved brud får vi drikkevand fra Ordruplund fra modsat side. Limet 

PVC  gammel ledning. Ny PE med større levetid. Pris anslået 1 mill.+ 

3.   Vandspild og afregning Se pkt. 2 

4.   Vandkvalitet OK 

5.   Udkast regnskab 

 

Regnskab med uændret m3-pris. Likviditetsplan for 5 år (langtids-budget) 

fremlægges. 

Generalforsamling Dirigent udpeges: Revisor. Lørdag d. 27.  juli kl. 10. Lokale reserveres! 

6.   Næste møde 12. 5. 2019 kl. 10 på Værket.  

Evt. Solcelleanlæg pulje åben. Vi bruger el for 40 kkr/år og med vort SRO-

anlæg kan vi styre pumper efter el-produktion. Erling søger tilbudstyper 

fra Viva.  Placering på tag eller vores mark på anslået 50 x 60 = 300 m2 øst 

for anlæg. 

Vores ledningsnet digitaliseres - Kim ser på det.  

 


