
                                                                                                                        Referat 19. januar 2017 

                                                                                                                        Bestyrelsesmøde 

                                                                                                                        Skamlebæk Vandværk 

 

Til stede: Orla Zinck (OZ), Ebbe Iversen (EI), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Erling Jensen (EJ), 

Kim Sorgenfri (KS). Afbud: Max Engelberth (ME) 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst-opfølgning på aftaler/beslutninger 

2. Ansvarsområder: a. Formand 

                                         b. Næstformand 

                                         c. Kasserer 

                                         d. Driftleder 

3. Vandspild og afregning 

4. Solceller 

5. Vandkvalitet 

6. Fremtid 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 

 

 

1. Siden sidst-opfølgning på aftaler/beslutninger: 
Højdetank fixet. Fin vandkvalitet igen. 

 

2. a. Formand: OZ orienterede om UV-behandling af vand. Prøvetagning. 

Renvandstanke  kan give problemer. 

Vandsamarbejde Odsherred, Axel initiativtager. Problemer med vedtægter. Kan blive 

bureaukratisk. Udgift max. 5000 kr/år. Skamlebæk Vandværk er ikke omfattet af 

problematik, som findes nordpå. Oprettes af Vandrådet. Vi vil gerne samarbejde om at sælge 

andre vandværker vand for at løse deres problemer, men vi ønsker ikke at deltage i VO. 

Indsatsplan Odsherred fremvist. 

Kim frygter, at prisen hurtigt vil stige. Kommunen kan tvangsindmelde vandværker jf. 

Sønderborg Kommune. ”Hvepserede nordpå”.  

OZ:Vedtægter rummer mulighed for at melde sig ind, men udmeldelse ikke mulig. Vores 

boringer har 100 års levetid ifølge DONS lab. Vandet alder er ca. 70 år. 

 

Vi afventer. 

 

2b  Næstformand: Kvalitetssikring, det aftales at KS & EI skal lave det årlige kvalitetssikrings-

check, pågår. 

 

2c  Kasserer: JMJ informerede om god likviditet. 

 

2d  Driftleder: KS informerede om siden sidst. Rykkere sendes ud.  

 

3. Vandspild og afregning : KS arbejder systematisk for at nedbringe vandspild. 

 

4. Solceller: EJ indhenter tilbud. Tag eller mark 

 

5. Vandkvalitet. Dons tog prøve i går. Lange rørledninger med ringe flow kan give problemer. 

 

 



6. Fremtid: Tanke blev efterset med dykker for 5 år - det skal ske igen nu (5 års interval). 

Mange lækager. Forslag om plan for renovering. Start Sandbakken, hvor der er mange sten, 

der giver brud. 100 kkr/km udgift. Vand fra Ordruplund imens. Udføres forår eller efterår. 

OZ laver aftale med leverandør. Udbud indhentes. 

JMJ: Kan måler aflæses inde hos kunden? Vi afventer APP til smartphone.  

 

7. Eventuelt: 23.2. møde med revisor.  

 

8. Næste møde : 27. april 2017 

 

9. Dato for generalforsamling oplyses og bestilling af Fårevejle Forsamlingshus gennemføres. 

 

referat: EJ 

 

 

__________________22 


