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Referat 20 august 2015 

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.         Udskiftning af målere og sektionsopdeling 

5          Vandkvalitet. 

6.         Kvalitetssikring- og ledelsessystem 

7.         Fremtid 

8.        Eventuelt 

9. Næste møde 

 

1. Siden sidst-opfølgning på aftaler/beslutninger 

OZ orienterede om afholdelse af Generalforsamlingen og det efterfølgende møde mellem 

bestyrelsesmedlemmerne, hvor bestyrelses konstituering blev aftalt som følgende: 

Formand:Orla Zinck, Næstformand:Ebbe Iversen, Kasserer:Jeanette Møltov Jepsen, Medlem:Max 

Engelberth, Medlem: Erling Jensen. 

På generalforsamlingen, oplyste bestyrelsessuppleanten (Karen Jensen), at hun ønskede at deltage i 

bestyrelsesmøderne, på bestyrelsesmødet blev det besluttet at suppleanten ikke skal deltage i 

bestyrelsesmøderne. 

 

2. Ansvarsområder: 

a. Formand: i.a.b. 

 

b. Næstformand: i.a.b. 

 

c. Kasserer: JMJ orienterede om skrivelse fra Sparekassen Sjælland, med opsigelse af garant konto, 

Sparekassen Sjælland ønsker, at kunderne køber aktier som erstatning for den opsagte garant konto, 

på mødet var der enighed om at Skamlebæk Vandværk ikke skal købe aktier for noget større beløb 

og det blev besluttet at JMJ og OZ undersøger hvordan vi bedst og sikrest anbringer reserve 

kapitalen 

 

d. Driftsleder: K.S. Omdelte en detaljeret statusrapport, der gav et godt indtryk af det 

igangværende arbejde, følgende er hovedpunkterne: 

Ledningsnet: Tirsdag d. 18 august, lukket for ca. 600 forbrugere, efter forudgående varsel, skiftet 

2 defekte skydeventiler og nedsat 5 nye enklave målere. 
Sløjfning af tank på gyvelbakken: Ventilsystem er hjemkøbt og arbejdet med ændringerne kan startes. 

 

3. Vandspild og afregning: 
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Lækager/brud: Ringbakken 14, repareret defekt stikledning. 

Samlet udestående: 14.435,93 kr. 

Der er udsendt 16 lukkevarsler. 

 

4. Udskiftning af målere: 

K.S. Informerede om at alle målere er skiftet der hvor det kun var målerne der skulle skiftes, går nu 

i gang med alle dem hvor indmaden også skal skiftes. 

 

5. Vandkvalitet: 

Som det fremgår, af de på hjemmesiden viste måleresultater, er alle kvalitetskrav OK. 

 

6. Kvalitetssikring og ledelsessystem 

På mødet blev det aftalt, at KS og EI laver en auditering i.h.t. Skamlebæk Vandværks 

kvalitetssikringssystem, KS vender tilbage med dato for udførelse. 

 

7. Fremtid: 

Prioritering 2015 

6.1 Målerudskiftning 75 timer 0 kr. 

6.2 Udskiftning af målerbrønde 450 timer 300 kkr. 

6.3 Opdatering af ventilsystem ved værk 40 timer 200-250 kkr. (oprindeligt anslået til 100kkr. Det 

nye overslag skyldes uforudsete udgifter med sikkerhedsmæssige afstivninger under gravearbejdet) 

6.4 Opdatering af Målere 170 timer 0 kr. 

6.5 Inddeling og oprettelse af enklaver 100 kkr. 

6.6 Udskiftning af Gyvelbakken. 

 

8. Eventuelt: i.a.b. 

 

9. Næste møde: 26 November kl. 19:00 

 

 

For referat: EI 


