
 

Referat 15. marts 2012 
Bestyrelsesmøde 

Skamlebæk Vandværk 
 

Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen  
(JMJ), Max Engelberth ( ME ) 

Dagsorden: 
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2. Ansvarsområder: 

a. Formand 
b. Næstformand 
c. Kasserer 
d. Driftsleder 

3. Telefonregninger 
4. Målere m.m. 
5. Vandkvalitet 
6. Bestyrelsens forretningsorden – endelig godkendelse 
7. Fremtid 
8. Eventuelt 
9. Næste møde 
 

1.  Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger 

OZ havde aftalt med driftslederen, at han senest den 23. februar ville få 
et udkast til en kontrakt om det fremtidige samarbejde. Driftslederen har 
ikke accepteret udkastet, hvorfor samarbejdet stopper 31. marts 2012, 
som det fremgår af den nuværende kontrakt.  
Driftslederen havde spurgt til, om han kunne købe vandværkets bil og 
trailer. Han ville dog kun give 35.000 for den. Det har bestyrelsen ikke 
accepteret. Den nye driftsleder er muligvis interesseret i at købe begge 
dele og kommer med et bud senest mandag. 
OZ har som formand haft en samtale med driftslederen om, at bestyrelsen 
godt ville holde en reception for ham. Driftslederen har svaret, at det 
ønsker han ikke. Det er naturligvis hans eget valg, hvilket bestyrelsen har 
accepteret.  
Bestyrelsen har bestilt blomster til levering til driftslederen på hans 70 års 
fødselsdag, som er i morgen 16. marts 2012.  
 

2. Ansvarsområder: 

a. Formand 

OZ kunne meddele at vores interne revisor Kim Gordon ikke gav op, og 
har brugt en del timer på at finde fejlen i momsregnskabet. Det viser sig, 
at vi alligevel har penge til gode i moms, hele 386.000 kroner. Vi er Kim 
dybt taknemmelig for hans store arbejde.  



 

Ved kontakten til Skat, fik Kim oplyst, at vi nok også har en del til gode i 
energiafgifter, idet vi ikke har fået ret meget i 2009 og slet intet i 2010 og 
2011. Så her regner vi også med at få noget tilbage. 

Vi har igen modtaget regning fra den eksterne revisor. Vi har skrevet til 
ham, at al henvendelse skal ske til vores advokat. Vi har samtidig oplyst, 
at hans arbejde med regnskabsåret 2010 ikke kan bruges.  

Tidsplanen med Contech ser ud til at holde.  Projektet kører og vi får en 
godkendelse pr. 15. april 2012.  

Vores nye driftsleder styrer værket nu, hvor Erik er indlagt.  

Vi er i gang med at forhandle med banken om en kassekredit, da vi måske 
har brug for mere likviditet, end vi er i besiddelse af. Det drejer sig kun 
om perioden fra april - august 2012.  

Vi skal have sendt et Nyhedsbrev ud inden 1. april, om at Rambølls 
hjemmeside bliver ændret. Nyhedsbrevet skal også omhandle, at vi 
virkelig har brug for flere mailadresser end vi har registreret, så vi kan 
spare penge til udsendelser. Det ville være en god ide med at sætte en 
konkurrence i gang. Gode ideer er velkomne. 

Flowmåleren blev skiftet sidste år, da driftslederen mente, at den var i 
stykker. Det har efterfølgende vist sig, at det ikke var flowmåleren, der 
var i stykker, men et hul i røret. Der kunne ikke komme tryk nok på, da 
der var hul i bunden af røret. Det har kostet os 39.000 kroner at få lavet 
hullet, og 16.000 kroner for flowmåleren. Det er ikke så heldigt. 

Henvendelser fra medlemmerne.  
OZ sluttede af med at sige, at han selv havde haft 6 opringninger i julen, 
da han passede telefonen og vores nye driftsleder har siden 1. marts  haft 
2 opringninger. Det undre OZ, da Erik har oplyst at have mange flere 
opringninger/henvendelser fra vores medlemmer. 

b. Næstformand 

CL havde udarbejdet et skema over vandpriser. Han sørger for at sende 
den hurtigt på mail til bestyrelsen, så vi kan få den lagt på hjemmesiden. 

OZ havde inden bestyrelsesmødet spurgt til de vandmålere, som vi har 
liggende, fordi driftslederen endnu ikke har monteret alle de indkøbte 
målere. OZ havde fået oplyst andet sted, at de var ubrugelige. CL kunne 
oplyse, at den tidligere bestyrelse, efter en undersøgelse i 2010 valgte at 
indkøbe måleren ASTRAL RTK, som var det absolut bedste, der fandtes på 
daværende tidspunkt, og som benyttes af mange vandværker i såvel 
Odsherred som andre steder i landet. Den blev indkøbt, forberedt til 
fjernaflæsning. 



 

I mellemtiden har det danske firma Kamstrup A/S, som noget nyt for 
dem, udviklet en koldtvandsmåler der nu er prøvekørt nogle steder med 
et så godt resultat, at der sættes en egentlig storproduktion i gang på en 
ny fabrik. Hvis den måler holder hvad den(og fabrikken) lover ud fra de 
foreløbige erfaringer, bør det nok være fremtidens måler for mange 
vandværker, heriblandt Skamlebæk Vandværk, der er dog andre store 
producenter med fremme i udviklingen, så i løbet af de næste år sker der 
sikkert meget på markedet. 

CL havde et referat med fra sidste KVD-møde. Det blev runddelt, men der 
stod intet interessant i det. 

Der er kommet et tillæg til loven om sikkerhedszonen omkring boringer. 
Det er lodsejeren, der skal søge om en erstatning. Det er lodsejeren, der 
skal overholde zonen fra 10 til 25 meter. Vandværket skal overholde 10 
meters grænsen ved boringen og kommunen er kontrol. Hvis der er mere 
end 1 lodsejer f.eks 2 lodsejere til samme boring, er der ingen, der skal 
have kompensation.  

c. Kasserer  

JMJ oplyste, at hun havde haft møde med vores nye forretningsfører Jens 
Fredsgaard. Når regnskabet for 2011 om 2 – 3 uger er afsluttet, vil Jens 
overtage bogføringen og tage sig af opkrævninger og betalinger fra 
medlemmerne. Jens vil samtidig lave en ny kontoplan, som er mere 
gennemskuelig end den vi har i dag. 

JMJ fortsætter med at godkende og betale regninger og vil samtidig fører 
en gammeldags kassekladde. 

På fremtidige bestyrelsesmøder vil JMJ have en månedsrapport med, så 
hele bestyrelsen kan følge med i regnskabet. 

d. Driftsleder 

Sygemeldt 

3. Telefonregninger mm. Vedlagt regninger fra dec. 2011 

OZ gjorde opmærksom på at vi har betalt for 2 telefoner for meget. Den ene 
har vi betalt 40 kroner for om måneden i abonnement i 8-10 år, uden at 
telefonen har eksisteret. Det er en telefon som driftslederen ikke har afmeldt. 

Den anden er en ekstra telefon i driftslederens hjem(Kirstens), som vi har 
betalt siden midten af 2008. Driftslederen har ikke ønsket at svare og har 
henvist til den tidligere bestyrelse. CL er ikke bekendt med, at der er givet 
tilladelse til at betale for en ekstra telefon i driftslederens hjem. JMJ har lovet 
at lave en opgørelse over, hvor meget det drejer sig om. Vi ønsker at sende 
regningen til driftslederen. 



 

4. Målere m.m. 

Vi har 200 målere liggende. OZ spurgte hvem det er, der skal have skiftet 
målere. Vi har ingen oplysninger liggende. CL forklarede, at der er skiftet 
målere i hold. OZ svarede, at det ikke ser sådan ud. 

Det kunne være en god ide at bruge de målere vi har liggende, som 
reservemålere, da det vil være dumt først at montere dem, for så 
efterfølgende at skulle udskifte dem, da vi skal have nogle helt andre målere. 

OZ fortalte, at vi har 2 tanke, der er købt i 2010. De står hos Claus Lomholt.  

De er ikke monteret. Erik har oplyst, at han ikke har haft tid. 

Bestyrelsen blev enige om, at de bliver monteret, når Contech er færdig. 

5. Vandkvalitet 

Vi har ikke fået nye prøver 

6. Bestyrelsens forretningsorden – endelig godkendelse 

Den tidligere forretningsorden var voldsomt omfattende med diverse 
paragraffer. Den var faktisk så omfattende, at den ikke blev overholdt. Heller 
ikke af den tidligere bestyrelse.  

Vi blev enige om i bestyrelsen, at droppe en egentlig forretningsorden, men 
vi skal naturligvis opfører os som en normalt fungerende bestyrelse.  

Der er nogle generelle regler for bestyrelser, som vi alle er bekendt med, 
hvorfor vi skriver disse ind i en forretningsorden. 

Forretningsordenen blev derfor godkendt som følgende: 

1. Ved afstemninger gælder almindelig flertal og ved stemmelighed 
gælder formandens stemme for to.  

2. Inden bestyrelsesmødet, skal der udsendes en dagsorden - normalt 
mindst en uge før mødet. (det er formandens job). Og ved mødets start 
bliver man enig om denne. 

3. Der skal tages et referat, der skal på hjemmesiden og dette skal 
godkendes inden. Ved uenighed skal der stå eventuelle særsynspunkter. 

4. De enkelte møder aftales fortløbende. 

7. Fremtid 

En konsekvens af Contech er, at der bliver udskiftet låse på værket. Det 
bliver lavet i næste uge. 

Vi skal have systemet op og køre og få kørt den nye driftsleder ind. 



 

På vores nye hjemmeside skal vi have sat datoen for generalforsamling ind 
samt dato for sidste frist for forslag til generalforsamling.  

Vi skal samtidig have skrevet om vores ny driftsleder og det nye nød 
nummer. 

I år bliver målerne aflæst af værket. Det er god service for vores medlemmer 
og det vil gøre, at vores nye driftsleder bliver bekendt med, hvor vores 
målerbrønde er. 

8. Eventuelt 

intet 

9. Næste møde 

22. maj 2012 kl. 18.30 på vandværket 

 

For referatet 
Jeanette Møltov Jepsen 


