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Til bestyrelsen og driftsleder for 

SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. 
 

 
Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen 

(JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF). 
 
 

Dagsorden: 

1.  Godkendelse af dagsordenen. 
2.  Godkendelse af ref. fra BM d. 19.09.2011 vedr. Kim Gordon’s notater. 

3.  Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger 
4.  Ansvarsområder: 

  a.  Formand 

 b.  Næstformand 
 c.  Kasserer 

 d.  Driftsleder 
5.  Vandkvalitet 

6.  Bestyrelsens forretningsorden 
7.  Fremtid 

8.  Revisor 
9.  Eventuelt 

10.Næste møde 
  

 
1. Godkendelse af dagsordenen. 

 
Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af ref. fra BM d. 19.09.2011 vedr. Kim Gordon’s 
notater. 

 
Referatet er godkendt. 

 
3. Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger. 

 
Besparelser:  

 OZ: nyt back up system (ekstern harddisk) er implementeret, og den 

tidligere kontrakt med Viva IT er opsagt.  

 Abonnement på Venstrebladet er opsagt. 

 Kontormaterialer til vandværket købes fremover i LOMAX – billigste pris. 

 Der arbejdes stadig på, at finde nye alternativer til afholdelse af 

generalforsamlingen for at reducere på omkostningerne.  

 Alle BM afholdes på vandværkets adresse. 
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Andet: 

 ME: Direkte link til vandværkets hjemmeside er etableret via 

hjemmesiden: Danske vandværker: http://www.dkvand.dk    

 Vedr. tidligere diskussion om udbetaling til bestyrelsesmedlemmer skal 

betragtes som et honorar eller godtgørelse. I selve lovteksten (Bek.nr. 

1023) hedder det sig netop: Udbetaling af skattefri godtgørelse til 

ulønnede bestyrelsesmedlemmer: ”Godtgørelse til bestyrelses-

medlemmer til administrative omkostninger fx kontorartikler, porto og 

møder, samt godtgørelse til dækning af udgifter til telefonsamtaler og 

internetforbrug”. 

Det betragtes derfor ikke som et honorar, men en fastsat max. 

godtgørelse, som bestemmes af skatterådet. 

 

  

Opfølgning på uafklarede bilag på sidste BM: 

 Momsudestående er stadig uafklaret. Mangler stadig afklaring fra vores 

nuværende revisor firma. OZ har rykket via egen advokat, uden at det 

p.t. har givet nogen yderligere afklaring. 

 Tidligere overførsler til driftslederens kone. Blev forklaret af EWF. Den 

tidligere bestyrelse havde godkendt denne aftale, som drejede sig om 

noget kontorarbejde, der skulle udføres efter Boje. Forklaringen blev 

accepteret og punktet blev herefter afsluttet. 

 Dieseludgifter & skattefri kørselsgodtgørelse. EWF gav en fyldestgørende 

forklaring på de omtalte bilag. Forklaringen blev accepteret og punktet 

blev herefter afsluttet. 

 Udgiftsbilag til vandværket for lån af EWF græsslåmaskine, blev 

forklaret af EWF. Vandværkets egen maskine blev stjålet tidligere og 

EWF har stillet sin egen til disposition/leje. Forklaringen blev accepteret. 

Bestyrelsen ønsker dog at finde en ny løsning for dette i fremtiden.   

  

 

4.  Ansvarsområder: 

 

Note: Efter et møde mellem formand og næstformand d. 21/9-11, blev det 

besluttet, at OZ overtager formandsposten fra CL. CL fortsætter som 

næstformand. Formandsskiftet m.v. blev efterfølgende godkendt af den øvrige 

bestyrelse (ME & JMJ). 

 

http://www.dkvand.dk/
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A.   Formand (OZ): 

 

Formanden og driftslederen har haft besøg af Københavns energi. De er 

interesseret i et samarbejde med mindre vandværker.  

 

I første omgang vil de lave en tilstandsrapport for vandværket (helt 

omkostningsfrit). Dette kan måske udmunde i et samarbejde i fremtiden alt 

efter kvalitet og pris. 

Når den færdige tilstandsrapport er udarbejdet, vil den blive distribueret til 

bestyrelsen. 

Københavns energi havde bemærkninger vedr. vandværkets klasse C målere. 

Bør være B målere jævnfør deres standard. 

 

OZ og EWF arbejder pt. på at udarbejde et system for tidsregistrering af EWF 

daglige rutiner. 

 

Omsætningen på  vand er p.t. svagt stigende: 

2009/10 :  1 okt / 1 okt = 47.746 m3 

2010/11 :  1 okt / 1 okt = 48.471 m3 (dette tal skal bruges vedr. budget 

2012). 

 

Der arbejdes p.t. med et nyhedsbrev til medlemmerne. 

  

B.   Næstformand (CL) 

 

CL har deltaget i et KVD møde. Referat vil blive sendt til bestyrelsen. Der 

arbejdes stadig med muligheden for drift & administration i KVD regi.  

 

Vores hjemmeside er rettet til vedr. formandsskift. 

 

Pris på nye vandmålere fra Kamstrup: 5- 600 kr. Kravspecifikationer skal på 

plads. 

 

CL står for den tekniske udvikling på vandværket og kontakten til de øvrige 

vandværker.    
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C.   Kasserer (JMJ) 

 

JMJ er i gang med en oplæring i vandværkets bogføring og regnskab. Det har 

været omfattende indtil videre, da de gamle regnskaber har været et stort rod 

(manglende bilag og mange fejlposteringer).  JMJ har fået / får ekstern hjælp 

til dette arbejde af Heidi  (en selvstændig konsulent skaffet af OZ). Det gamle 

momsregnskab har været helt skævt !. Der er sket en masse efterposteringer, 

der har gjort det svært, at få et overblik over årets regnskab. Der arbejdes 

hårdt for at få dette rettet op, og få løftet regnskabets niveau i samarbejde 

med Heidi. 

Der er ligeledes modtaget en del rykkere fra diverse leverandører, men JMJ har 

ikke fået overdraget regningerne !.    

 

Ønske fra JMJ til bestyrelsen og driftsleder: at få udlæg/bilag noteret ordentlig 

med: Tekst (hvad) samt anledning, dato & evt. personer.   

 

D.   Driftsleder (EWF) 

 

EWF har været ude og aflæse 269 målere.  25 % af medlemmerne har ikke 

aflæst / indberettet deres vandmåler.  

Det koster 250 kr. i gebyr = 67.250 kr.  

 

Der er opstået et problem med en ejer, som har udlejet sin ejendom. Ejer har 

ikke betalt for vandet, men udlejer har brug for vand.  Der sættes en frist til 

udgangen af året, ellers bliver der lukket for vandet. 

 

Ny lov trådt i kraft d. 1 august 2011 :  25 m frit rundt om vandboringer. Plan 

direktoratet skal sikre at dette overholdes. 

 

5.  Vandkvalitet 

 

Sidste stikprøve er taget d. 4 oktober og analyseret af DONSlab. Alle 

målingerne var OK. 

Resultatet er lagt på hjemmesiden.  

 

6.  Bestyrelsens forretningsorden 

 

Blev udskudt til næste bestyrelsesmøde. 
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7.  Fremtid 

 

Bestyrelsen arbejder stadig hen imod et fremtidigt samarbejde med andre 

vandværker. 

Der var enighed om, at bestyrelsen i nærmeste fremtid skal besøge 

Ordruplund vedr. benchmark og muligheden for et kommende samarbejde. 

CL laver en aftale med Ordruplund vedr. et besøg.   

  

OZ: Vandværket mangler opdateret kortmateriale. CL: Kortcenter Danmark 

tager 6000 kr. for at få et opdateret kort over vandværkets område. OZ kigger 

på dette samt alternativer. 

 

8.  Revisor 

 

Tilbudsrunde om nyt revisor firma: 

OZ har indhentet 2 tilbud fra Dansk Revision (fra 2 forskellige 

afdelinger/partnere). 

Dansk revision anvendes også af Ordruplund. Billigste tilbud var på 20.000 kr. 

Beslutning tages i nærmeste fremtid.  

 

9.  Eventuelt 

 

Kort diskussion vedr. problematikken om af få medlemmernes mailadresser 

(spare porto i fremtiden). Der var et forslag om en konkurrence mellem de 

medlemmer der indsender sin mailadresse. 

 

Der var en snak vedr. vandværkets prisliste. Konsekvenserne ved at sætte 

prisen op/ned på h.h.v. faste afgifter og vandprisen blev diskuteret.  Bliver evt. 

besluttet til foråret 2012.  

CL udarbejder en statistik / oversigt over priserne i området. 

 

10. Næste møde 
 

Næste møde blev sat til den 19.01.2012 kl. 18.00 på vandværket.   
 

Mødet blev herefter afsluttet kl. 22.30. 

 
 

Holbæk d. 07.11.2012 
Referent: Max Engelberth 


