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Referat 16. marts 2015 

Bestyrelsesmøde 

Skamlebaek Vandværk 

Til stede: Formand Orla Zinck (OZ), næstformand Ebbe Iversen (EI), kasserer 

Jeanette Møltov Jepsen (JMP), Max Engelberth (ME), Erling Jensen 

(EJ), Kim Sorgenfri (KS) 

Dagsorden  

1. Siden sidst – 
opfølgning på aftaler / 

beslutninger. 

 Renovering af værket færdig – vandkvalitet OK  

 Skiftet på rette tidspunkt. Efterrengøring OK.  

 Kommunen tilfreds. 

2. Ansvarsområder : 

a. Formand 

Retssag pågår. Udokumenteret krav. Også krav for manglende 

udlejning. Gulvskade genstand for debat: Sagsøger indrømmer, at gulv 

ikke skadet – krav trukket tilbage. 25.1. vil Retshjælpen dokumentere 

påstand. I tilstandsrapport er der svaret nej til vandskade – så kan der 

ikke være en vandskade. Replik omtaler mange forhold, der er meget 

ansvarspådragende for SV, men påstande kan ikke dokumenteres. 

Afventer dommens præmisser. 

Regnskab er afleveret til extern revisor. Færdig 1.5. og videresendes til 

intern revisor Kim Gordon. Ultimo deadline 1.6. 2015. 

b. Næstformand Vandspild og tilbagestrømssikring tages senere under særskilte pkt. 

c. Kasserer  - 

d. Driftleder. 

 

2 – 3 konkursbo.  Gennemgang af arbejdsopgaver. Tromshøj anden 

rørdimension. Fejl ved ventil, så den ikke kan lukke og kuglehane 

rusten. PVC og PET rør kan ikke limes sammen – har givet anledning 

til vandspild 40 m inde på grund, hvor målerbrønd er oppe ved huset!  

Leif Kock testet med gas: 1,4 km ledning undersøges – nattjek i næste 

uge. 

3. Vandspild og 

afregning 

 Vandspild stoppet – se ovenfor. 

4. Udskiftning af 

målere 

Enklaveopdeling afventer påtrængende opgaver. Det der skal laves, 

bliver lavet nu.  

5. Vandkvalitet Normale analyser udført – OK 

6. Fremtid Se ovenfor 

7. Tilbagestrømnings-

ventil 

Omtalt i FVD. Vi har risikokunder: Mindre landbrug med 

højtrykspumpe. Alle svinefarme ligger i bunden (lav kote). Alle nye 

har monteret kontraventil, som er integreret i de nye målere.  

8. Eventuelt Udsending GF mail/fodpost. Opdateret mail-oversigt. 
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9. Næste møde : Torsdag d. 7. maj 2015 og GF lørdag d. 25. 7. 2015 

Referent: EJ 
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