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                                              Referat af Bestyrelsesmøde  
 

 
Dagsorden BM 12.05.2019 kl. 10.00 på værket Kildevangsvej 10. 

 
1.    Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger 
2.    Ansvarsområder: 

a. Formand 
b. Næstformand 

   c. Kasserer 
d. Driftsleder 

3.   Vandspild og afregning 
4.   Vandkvalitet 
5.    Regnskab –underskrift og GF 
6.    Næste møde 
 
 
Til stede: 

Orla Zink (OZ), Kim Sorgenfri (KS), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max 

Engelberth (ME), Anders Pedersen (AP). 

Fraværende: 

Ebbe Iversen (EI), Erling Jensen (EJ) 

  

 

 

 

Ad 1+2. Siden sidst samt ansvarsområder. 

 

Vandprøver: 

Der bliver testet for CT-ASS næste gang der laves test af vandkvaliteten.  

Det undersøges ligeledes om Ordruplund  og Asnæs vandværk også i 

fremtiden vil teste for dette.  

Der følges op af Orla. 

Alle prøver foretaget indtil dato ser rigtig gode ud. Alle prøver kan findes på 

hjemmesiden. 

 



søndag den 12 maj 2019 
 

Der arbejdes på GDPR, driftsprocedure og dokumentation. Kim og Anders 

 

Der er kommet forslag om ikke at slå græs omkring vandværket.  

Det er vedtaget at vi stopper med at slå græs og nyder at biodiversiteten 

blomstre og sommerfuglene synge. 

 

Oprydning foran vandværket vil blive foretaget når renoveringen er afsluttet. 

 

Hegn på bagsiden af vandværket, ind mod Kildehøj 2, sættes op. Max højde 

1 meter så dyr kan komme ud igen hvis de har forvildet sig derind. 

  

Vandspilds søgning. Det kan ses på forbrugsprofilen at der kan være 

vandspild mellem måler og hustandens installationer. Dette vil blive 

undersøgt over sommeren når der er forbrug i de fleste huse. Kim sikre at 

dette bliver foretaget.   

 

 

 

Status driftsleder: 11-05-2019   

  

Oprydning/udjævning af forpladsen 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. 

 

Flytning af forbrugere fra Lavtryk til Højtryk er sat i bero, da vi vil prøve at 

koble Lavtryk til Højtryk (Som forsynet fra Ordruplund), herved kan vi 

næsten omkostningsfrit hæve trykket 1 Bar. 

Dette kun i højsæson. 

   

Opkrævninger:   

 

Samlet udestående:  35.200 Kr. 

Rykker er udsendt. 

 

  

Likviditet 2019: 

 Dragsholm Sparekasse:     151.000 Kr. 

 Sjællands Sparekasse 1.814.000 Kr. 
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 2. halvår      650.000 Kr. 

 Samlet    2.615.000 Kr. 

 

 Bassin.       200.000 kr. 

 Flytning lavtryk til højtryk    250.000 kr. 

 Udendørs areal     150.000 kr. 

 Gyvelbakken     125.000 kr. 

 Udbedring af ringforbindelse    100.000 kr. 

 Samlet      825.000 kr. 

 

 

Lukket for vandet:   

Der er på en adresse stadig lukket for vandet. Ejer har betalt det 

skyldige beløb, men endnu ikke for genåbning af vandet.  
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Ad 3. 

Forbrug og spild:   

Der er aflæst for årsopgørelse.   

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

Opkrævninger for 2019:  

1. Halvår: 1.193.027,83 Kr. 

2. Halvår: 1.038.975,04 Kr.  

E-faktura:      18.829,70 Kr. 

 

 Vandspild 2018 er opgjort til 9,4%. 

 

Nye Kunder:   

Ingen 

   

Ledningsnet og værk.   

 

 

Lækagesøgning.   

 

Vores natforbrug ser generelt meget flot ud. 

Jeg kan dog se at i weekender stiger det end del. (utætheder hos 

forbruger) 

 

Højtryk:   

 Intet nyt. 

 

Lavtryk:   

Intet nyt 

 

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. 
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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. 

 

Uge 21 passer det med skyl af begge filtre, at vi kan tømme 

slambassinerne og komme i gang med renovering 

 

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 fra Claus Lomholt ang. sløjfning af den 

udvendige rentvandstank. Den skulle helst være sløjfet, når vi er 

færdig med rentvandstank/slambassin. 

Tilbud på opfyldning: 95.000 DKK 

 

 

Ad 4 

Dækket under punkt 1 
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Ad 5. 

Rengskab underskrevet af alle tilstedeværende. Kim sikre at 

manglende underskrifter bliver indhentet. 

 

 

Budget og indkaldelse til generalforsamling forventes udsendt 

senest 1/7. Generalforsamling 29/7-19 

Forsamlingshus er bestilt, men bekræftelse endnu ikke modtaget. 

 

 

 

Ad 6. 

Næste møde, pr telefon.  

Indkaldes af Orla til afholdelse inden 1/7-19. 

 

 

 

 

Mødet afsluttet i god ro og orden. 

 

 


