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Referat 1. dec. 2019 
Bestyrelsesmøde 

Skamlebæk Vandværk 
 

Til stede:  Orla Zinck (OZ), Anders Pedersen (AP), Kim Sorgenfri (KS),  
Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Erling Jensen (EJ), Max Engelberth (ME), 

Fravær:   
 

Dagsorden: 

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

 a. Formand 
 b. Næstformand 
 c. Kasserer 
 d. Driftsleder 

 4. Vandspild og afregning 
 5. Vandkvalitet 
 6. Næste møde 
 
 
1.    Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger 
 
Rundtur på værket: 
Bestyrelsen startede med en kort rundtur rundt omkring værket. Besigtigelse af det 
renoveret slambassin med ny opført trappe samt nyt beskyttelseshegn mod dyr m.v.. 
Derudover bliver der opsat et nyt hegn op mod naboen, hvor denne selv har været med til 
at vælge både hegntype og farve. 
  
Aldersbestemmelse af vores vand:  
Undersøgelse & analyse af vores vand er foretaget af BETA Analytic (testing laboratory), 
og resultatet viser at vi har meget gammelt vand i vores boringer. Vandet er over 2000 år 
gammel, hvilket betyder at eventuelle pesticider forurening i området ikke vil vise sig de 
kommende år. 
  
 
2.    Ansvarsområder: 

 
 a. Formand 
På forespørgsel er Odsherred kommune blevet orienteret om vores takstblad, 
regnskab og budget m.v.. Dette er sendt til kommunen, men er også tilgængelig 
på vores hjemmeside.  
I den forbindelse kan det nævnes at vores takstblad har været uændret de 
seneste 8 år. 
 
Som en del af værkets sikkerhedsplan er der udarbejdet en plan B for vores lokale 
opkrævningssystem vedr. forbrugsopkrævning. Dette kaldes FAS (fra Rambøll) 
som anvendes af flere vandværker.  
Arbejdet med vores sikkerhedsplan fortsættes på næste bestyrelsesmøde. 
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b. Næstformand 
Ingen tilføjelser 
  
c. Kasserer 
Likviditeten / kassebeholdningen er god. 
  
d. Driftsleder 
Oprydning/udjævning af forpladsen efter arbejdet med ventilbrønden er nu ved at 
være færdigt, da rentvandstanken bag værket er nedlagt og fyldt op.  
Der mangler at blive opsat det aftalte hegn ind til naboen, og jævnet bag værket.  
Herefter er området rundt om værket færdigt.  
 
Området med Lavtryk er hævet med 0,8 bar.   
Der har ikke været nogen klager over manglende vandtryk i sommerperioden, men 
ved efterårsferien var der en enkelt klage over manglende tryk. Dette er eneste 
melding om for lavt vandtryk. 
 
Opkrævninger:  
p.t. samlede udestående på 22.526 Kr.  
 
Likviditet 2019:   
I omegnen af 1,8 mill. ved året udgang. 
 
Forbrug og spild:  
Der er aflæst for årsopgørelse.  
Samlet forbrug år 2019: 48.844 m3 (2018: 51.214 m3)  
  
Vandspild 2019 er opgjort til 8-9%.  
Under aflæsningen blev der fundet ca. 20 lækager hos forbrugere. Alle er orienteret 
og er ved at udbedre.  
Når vi får lækagealarm, lukkes der altid for vandet i brønden for at stoppe skaden. 
Dette er dog ikke muligt alle steder, da enkelte brønde var utilgængelige pga. af 
bevoksning/væltede træer etc. Her får forbrugeren besked om, at ifølge vores 
direktiv skal brønden altid være tilgængelig, samt at der skal være ryddeligt 1m 
omkring.  
  
Nye Kunder/forbrugere:  
3 stk.  
  
Lækagesøgning.  
Vores natforbrug ser generelt meget flot ud.  
I weekenden stiger det dog en del. (utætheder hos forbrugere). 
 
Udendørs areal/slambassin.  
Slambassin er nu tømt og renoveret.  
Der er forberedt et pumpesystem, således slambassinet bliver tømt efter hvert skyl.  
Dette gør at vi må aflevere slammet på genbrugsstationen i stedet for RGS90.  
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Prisen for en tømning vil hermed falde fra ca. 60.000 Kr. til 210 Kr (ikke miljøfarligt 
affald). 
  
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 vandværket en stor fordel m.h.t. at lokalisere nøjagtigt i 
hvilke områder der er 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 andre tilladelse til at bruge 
indstikspladsen i elmåleren. Dette skal offentliggøres 

 
 
5.  Vandkvalitet 
 
Ny målinger er foretaget d. 14/5-19. Vandkvaliteten er super. Alle resultater er tilgængelige 

på hjemmesiden. 

 
6.    Næste møde 
 
Næste møde søndag 22 marts kl 14. 

  

Referat ME 


