
Referat 6. maj 2014  
Bestyrelsesmøde  

Skamlebæk Vandværk  

 
Til stede: Orla Zinck (OZ), Ebbe Iversen (EI), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ),  
Max Engelberth (ME) Erling Jensen (EJ) Kim Sorgenfri (KS) 
 
Dagsorden: 
1. Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger  
2. Ansvarsområder:  
a. Formand  
b. Næstformand  
c. Kasserer  
d. Driftsleder  
3. Vandspild og afregning  
4. Kvalitetssikring system 
5. Vandkvalitet og analysekrav 
6. Årsregnskab og generalforsamling 
7. Fremtid 
8. Eventuelt 
9. Næste møde 
 

1. Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger 

Vi har nu indkøbt 660 målere. Vi har fået 25 målere i rabat. 

 

2. Ansvarsområder 

a. Formand 

Med hensyn til vores samarbejde med Ordruplund, så er forretningsudvalget nedlagt. 

Vores samarbejde fortsætter dog på driftsniveau 

 

Der har været teknisk hygiejnisk tilsyn på værket den 24. april 2014. Der kom 2 personer fra 

kommunen. Se pkt. 2d. 

 

b. Næstformand 

Vores udgifter på El er faldet. Pumpeenergien er blevet mindre, hvilket er rigtig godt. 

Vi har behov for et kvalitetssikringssystem. Se pkt. 4 

c. Kasserer 

Vi har ændret proceduren for fakturering og bogføring. Årsagen er, at jeg ikke både kan 

passe mit fuldtidsarbejde og passe værket ordentligt i forhold til regnskabet. 

 

Den fremtidige procedure fra 1. juni 2014 er: 

Betaling af fakturaer og post: 

1. Driftslederen skanner al post der kommer til værket. Alle fakturaer sættes til betaling i 

banken 

2. Alle Fakturaer og eventuelt med kommentar mailes til formanden 

3. De fakturaer, der godkendes af formanden sendes videre til vores bogholder med cc til 

driftslederen. Ved afvisning sendes begrundelse til driftslederen og bogholderen. 



4. Når bogholderen modtager de godkendte fakturaer, går hun ind i banken og godkender 

betalingen 

Ovenstående forudsætter, at der i banken er oprettet dobbeltacceptsystem.  

Bogføring: 
Driftslederen bogfører en gang om måneden og når der er bogført, mailes bogholderen, 

der tjekker at bogføringen er korrekt.  

Der foretages samtidig en afstemning af debitorsaldi mellem fakturasystemet og 

finansbogføringen og eventuelle differencer findes/afklares og rettes korrekt i enten det 

ene eller andet system 

 

d. Driftsleder Kim Sorgenfri 

Afmærkning af skydeventiler påbegyndes, når de nye målere er sat ned. De nye målere 

bliver monteret fra juni og frem. 

 

Siveniveauet på højtryksiden er stadig for stort, der arbejdes fortsat på at få det ned. Men 

nu hvor vi er i gang med at søge skydeventilerne, skal vi nok finde det. 

 

Der vil fremover blive nedsat indmad på målerbrønde, der ikke laver galvaniseret tæring. 

 

Der har som tidligere nævnt været hygiejnisk tilsyn på værket. 

Konklusion: 

 Vi har problemer med kondens på filtersektionen.  

 Vi skal have ventilation 

 Lysarmatur skal flyttes ud foran 

 Rengøring på væggen 

 Nedløbsrøret er utæt og tagrenden bør repareres 

 Slammet skal analyseres for arsen 

 

Vi er ved at indhente tilbud på det, der skal laves.  

Dalgaard har allerede givet tilbud på kommunens kommentarer.  

 

Tilsynsrapporten er ok. Kim skriver til kommunen med svar på vores tiltag. 

 

3. Vandspild og afregning 

Vandspild blev nævnt under pkt. 2 D.  

Afregningen er i 0. Alt er betalt.  

 

4. Kvalitetssikringssystem 

5. Der skal arbejdes på at få kvalitetssikringssystemet op at stå. Det er allerede aftalt at KS og EJ går i 

gang med af skrive procedure på baggrund af tjekliste fra tilsyn. 

 

6. Vandkvalitet og analysekrav 

Vandanalyserne er stadig fine 

 



7. Årsregnskab og generalforsamling 

Årsregnskabet og budgettet blev godkendt af intern revisor.  

Ledelsespåtegningen er underskrevet 

Vi afholder generalforsamling den 26. juli 2014. 

JMJ kontakter Fårevejle forsamlingshus for at tjekke op på vores aftale. I skrivende stund er der 

tjekket op på det. Aftalen er registreret. 

OZ kontakter Lars Engberg for at høre om han igen i år vil være dirigent. 

I skrivende stund er Lars kontaktet og har svaret bekræftende. 

 

Dagsordenen er standard, men KS vil godt på og fortælle hvordan man lukker for vand og samtidig 

fortælle om jordledninger af jern. Det bliver sat på lige før eventuelt. 

Indkomne forslag skal også sendes med rundt. 

 

8. Fremtid 

KS starter målerudskiftning snarest 

 

9. Eventuelt 

EJ har været til generalforsamling i FVD.  

Her er et kort sammenfattet referat fra EJ 

På FVD region øst generalforsamling var der faglige oplæg om: 

 BNBO. De boringsnære beskyttelsesområder skal tage højde for de faktiske geologiske og 

Hydro geologiske forhold. Effektiv beskyttelse forudsætter, at forurening ikke sker 

opstrøms i grundvandets strømningsretning og at der et tæt rundt om boringsrøret. 

 Forbrugerejet vandforsyning har væsentlig lavere vandpriser end store, kommunalt ejede. 

 

10. Næste møde 

Torsdag den 19. juni 2014 kl. 16.00, hvor vi pakker til generalforsamling og derefter afholder 

bestyrelsesmøde. 

 

 

 

 


