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1. Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger 
OZ: Vi har vundet retssagen om vandskade. Modparten har endnu ikke anket.  

 
2. Ansvarsområder: 

a. Formand 
Som det blev besluttet på sidste års generalforsamling, så er der sendt breve ud til 694 
medlemmer, som vi manglede mailadresser på. De fik frist til 1. maj. Det har givet ca. 250 
nye mailadresser. Der er 45, der ønsker at modtage papirpost fra Værket. De sidste godt 
440 medlemmer, må fremover holde sig orienteret på vores hjemmeside 
www.skamlebæk.dk  

 
b. Næstformand 

EI vil godt bruge en dag eller to sammen med KS, for at blive færdig med kvalitetssikringen. 
KS har lavet en procedure, som han gennemgår hver morgen, men EI og KS finder nogle 
datoer, hvor de kan tale sammen. EJ bød også ind på opgaven. 

 
c. Kasserer 

JMJ oplyste, at likviditeten er fin, også selv om der skal bruges en ekstra stor sum penge i 
efteråret. 

 
d. Driftsleder 

Forbrugerne er begyndt at klage over, at de ikke kan lukke for vandet. Når vi bliver gjort 
opmærksom på det, skiftes indmaden i brønden til den nye. 
Vi har et samlet udestående på godt 11.000 kroner. Der er sendt lukkevarsler ud. 
Vi har haft en hovedledning, der sprang. Bruddet var under et træ, som måtte fældes og 
roden fjernes inden bruddet kunne repareres. 

http://www.skamlebæk.dk/


Vi kunne isolere området, så kun 30 huse blev berørt og havde lukket for vandet fra 10-17. 
Trods det, at det var påskelørdag – tog folk det pænt 

 
3. Vandspild og afregning 

KS oplyste, at der er indberettet til FVD: 
Udpumpet : 51.978 m3 
Faktureret: 47.534 m3 
Antal forbruger: 1325 
Yderligere info: 
Modtaget fra Ordruplund: 6630 m3 
Spild: 9,1% 
Ved spildet er det modtagne vand fra Ordruplund sat lig med det udpumpede vand til vedligehold 
af filtre under renovation. 
 

4. Udskiftning af målere 
KS arbejder stadig med at udskifte resten af målerne. Der mangler pt 266 målere. 
Alle målere fra nu af konfigureres til en lækagealarm på 0,1 % af Qn-værdien (2,5 l i timen). På de 
installerede målere er lækagealarmen sat til 25 l i timen (219 m3 om året). 
Når alle målere er udskiftet, skal de allerede installerede opdateres med den nye lækagealarm. 
Det er aftalt at vi skifter indmaden i alle målerbrønde med en rate på 300 om året. En del af disse 
kommer automatisk under målerudskiftning. 

 
5. Vandkvalitet 

Den er rigtig fin 
 

6. Generalforsamling og årsregnskab 
Vi har fået første udkast fra revisor.  Det ser fint ud. Vi har 14 dage til at kommenterer på det. JMJ 
sender sine kommentarer til KS og OZ, som holder møde med vores bogholder. 
OZ laver et udkast til en ledelsesberetning. 
Når regnskabet er færdigt, aflevere KS til intern revisor Kim Gordon. 
OZ kontakter Lars Engberg for at høre om han igen i år vil være dirigent på generalforsamlingen den 
25. juli 2015.  
JMJ kontakter Fårevejle forsamlingshus for at tjekke op på vores aftale. 
KS pakker og sender de 45 breve, der skal sendes med post. Vi er dermed sluppet af med en meget 
omkostningstung post. 
KS sender også en prøve ud til alle mailadresser, for at sikre, at alle tilmeldte får vores indkaldelse 
til generalforsamlingen. 
OZ, ME og JMJ er på valg i år. Alle 3 genopstiller. 

 
7. Fremtid 

KS fortalte, at han skal bruge omkring 2-300.000 kroner til at få skiftet ventilsystemet i efteråret. 
 

8. Eventuelt 
KS fortalte, at han var blevet kontaktet af en nabo til vandværket, som er utilfreds med nogle af 
værkets buske, som skygger for hans udsyn. KS melder tilbage, at han er velkommen til at kontakte 
formanden pr. telefon. 

 
9. Næste møde 

Der er umiddelbart ikke behov for et møde inden generalforsamlingen. Hvis det bliver nødvendigt, 
med et møde, finder vi ud af det via mail. 



 

For referatet 

Jeanette 


