
 

Referat 22. maj 2012 
Bestyrelsesmøde 

Skamlebæk Vandværk 
 

Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen  
(JMJ), Max Engelberth ( ME ), Lars Bloch (LB)  
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3. Vandkvalitet 
4. Fremtid inkl. Regnskab og generalforsamling 
5. Eventuelt 
6. Næste møde 
 

Der bydes velkommen til Lars Bloch første bestyrelsesmøde. LB er Skamlebæks 
nye vandværkspasser (driftsleder). 
 

1. Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger 

 

Vandværkets driftsvogn er solgt for 62.500 kr. til vores nye vandværkspasser. 
 
I vores konkurrence på hjemmesiden vedr. indsamling af e-mail adresser er vi 
nu oppe på 333 e-mails. Arbejdet fortsættes, så vi kan spare mest muligt i porto 
for fremtiden. Vinderne af konkurrencen blev:  

1. præmie (AQVIA Danskvandsmaskine): Per Boysen, Kildehøj 10, 4540 Fårevejle 

2. præmie (6 flasker vin): Børge Reich, Skelbakken 39, 4550 Asnæs 

Vinderne er informeret direkte af bestyrelsen. 

Den tidligere driftsleder(Erik Frederiksen) har i flere år ladet værket betale for 
hustruens mobiltelefon. Værket har krævet tilbagebetaling idet hustruens 
mobiltelefon intet har med værkets drift at gøre. OZ har haft en række 
mailsudvekslinger med Eriks organisation(Lederne). Den tidligere driftsleder 
(Erik Frederiksen) har efter råd fra sin organisation tilbagebetalt 5343 kr..  

2. Ansvarsområder: 

a. Formand: 225 målere skulle være udskiftet inden 1 april. Det fremgik af den 
tidligere driftsleders ansættelseskontrakt, at han skulle udskifte alle 225 målere 



 

inden 1. april. Ansættelseskontrakten er misligholdt, da han kun har udskiftet 62 
målere.  Der skal laves en plan for udskiftningen. 

Ny hjemmeside er oppe at køre. Den virker fint. 

Der er indgået aftale/kontrakt mellem vandværket og Lars Bloch vedr. rollen 
som vandværkspasser. 

Der er indgået aftale med Dragsholm sparekasse om en kassekredit til 
vandværket. Dragsholms sparekasse havde bedre betingelser end vores 
nuværende bank. 

Vandværket har fået 2 tanke hjem til vandværket, som har været 
opmagasineret hos Claus Lomholt.  

Der skal findes en plan for disse 2 tanke på Gyvelbakken. Ved placering på 
offentlig grund skal kommunen forespørges. På privat grund skal lodsejer give 
tilladelse. Alternativt skal kommunen ekspropriere. 

Der var en diskussion i bestyrelsen vedr. kommunikationen mellem 
bestyrelsesmøderne.  
 
Vi har fået trykt en stor tegning over vores ledningsnet. Den er taget fra 
serveren og er det sidste opdateret materiale der eksisterer. Problemet er blot, 
at den på ingen måde er blevet opdateret i en længere periode. Der skal findes 
en løsning på dette.  OZ oplyste at den tidligere driftsleder(Erik Frederiksen) 
flere gange har oplyst at han løbende opdaterede tegningerne over 
ledningsnettet og det i øvrigt er en del af driftslederens ansættelseskontrakt. 
Blot et eksempel er, at Jeanettes tilslutning blev lavet for 5 år siden og den er 
ikke indtegnet. 
 
Vedr. renovering, reparation og opgradering af Skamlebæk vandværk 

via Contech: 

 
Hele projektet fra Contech har forløbet upåklageligt. Der er kommet en del 
ekstraregninger – bl.a. på reparation af en kompressor, som tændte og slukkede 
ustandseligt. Systemet er nu 100 % op at køre. Contech har været en smule 
forsinket i forhold til projektplanen. Årsagen er en kombination af både mangler 
fra vores side og deres side. Der er i kontrakten indgået aftale om dagsbøder 
ved forsinkelser. OZ vurderer m.h.t. dagsbøder. 
 
Det nye Contech system blev vist online på nettet. Det er meget overskueligt. 
 



 

Selvom det er angivet intern i Skamlebæk vandværk, så er vi ifølge det 
offentlige ikke registreret som et amba. Årsagen og betydningen heraf skal 
undersøges.  
 
Vi har fået brev fra Sikkerhedsstyrelsen. Den tidligere driftsleder har trukket sin 
VVS autorisation ud af vandværket.  Det betyder ikke det store jævnfør 
bekendtgørelse 1046 8/12 af 2003. LB må godt reparere på vores eget vandnet 
så længe han er ansat af vandværket, og arbejdet opfylder forskrifterne. 
 
b. Næstformand:  Vedr. de 2 tanke på lager – som er påtænkt at placeres på 
Gyvelbakken. Der arbejdes på at finde den eksakte placering, så vi er forberedt 
til fremtiden, hvis behovet skulle opstå. 
 
Diverse vandpriser i området er blevet offentliggjort på vores hjemmeside. Her 
kan priserne nemt sammenlignes på både det faste bidrag og vandprisen pr. m2. 
 
c. Kasserer:  

 JMJ oplyste, at vores nye forretningsfører Jens Fredsgaard er påbegyndt med at 
bogfører og indberette til moms. Jens har udarbejdet en ny kontoplan som er 
langt mere overskueligt end den tidligere. 

JMJ fortsætter med at godkende og betale regninger. 

På fremtidige bestyrelsesmøder vil JMJ have en månedsrapport med, så hele 
bestyrelsen kan følge med i regnskabet. 

Regnskab for de 3 første måneder er ved at være klar. 
 
Vandværket har 42.000 kr. i udestående fordelt på 45 adresser. 
  
Dragsholm sparekasse. Ny Kassekredit til ½ mill. Oprettelse 1000 kr. og en 
rente på 8,75 %.  
 
Vores data vedr. kunder / betalinger / adresser / forbrug/  ligger på 
Ordrupslunds administrationssystem. OZ og Jens har nu endelig fået adgang til 
systemet, men JMJ mangler stadig.    
 
d. Vandværkspasser:  
 
Der er opsat ny måler på kildevej. 
 
Problemer med eksisterende AVK ventil p.g.a. størrelsen. Problemer med at 
holde tæt og er svær at udskifte 
Høvevej 41 ønsker at gå fra egen vand til Skamlebæk. 
 



 

Asfalt blev repareret på Kildevej af LB. En klage fra tidligere. Det kostede 
vandværket 7000 kr.   
 
3. Vandkvalitet 

 
De sidste måleresultater har været fine. God kvalitet. Vandet har en hårdhed på 
21 dh. 
 
4. Fremtid inkl. Regnskab og generalforsamling 

  
At få afsluttet Contech projektet. Der skal snart tages beslutning vedr. 
udskiftning af vores vandfilter. 
 
Årsregnskabet er ved at være færdigt. 
 
Generalforsamling vil blive afholdt d. 28/7 på Fårevejle forsamlingshus. 
 
Udsendelse af indkaldelse: e-mail til ca. 333 og resten med post. 
 
Sammen med indkaldelsen skal der vedlægges regnskabet 2011 og evt. budget.  
 
5. Eventuelt 

  
Intet 
 
6. Næste møde  

 

Den 10. juni kl. 16. Møde med Ordruplunds bestyrelse vedr. samarbejdet for 
fremtiden. 

  

For referatet 

Max Engelberth  

    


