
                                                                                                                     Referat 14 juni 2018 

                                                                                                                     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. Driftleder 

3. Vandspild og afregning 

4. Kapacitet – råvand 

5. Vandkvalitet 

6. Sikring af grundvand 

7. Tank renovering 

8. Generalforsamling 

9. Næste møde 

 

1. Siden sidst-opfølgning på aftaler/beslutninger 

OZ informerede om resultater om vandprøver af pesticider og forklarede om nye stoffer der ønskes 

analyseret for, der skal i denne forbindelse evt. findes andet laboratorium, da DONS ikke har 

analysemetoder for disse stoffer. 

OZ informerede om hændelse med rådyr, der var blevet fanget i vores slam baseng, det blev 

besluttet at opsætte nyt hegn, der skal beskytte mod lignende hændelser fremover. 

2. a. Formand: Er taget under pkt. 1 

b.EI informerede om beslutning m.h.t. ikke at ønske genvalg på den kommende generalforsamling, 

EI takkede for det gode konstruktive arbejde i bestyrelsen. 

c. JMJ informerede om likviditeten (ingen problemer), det undersøges om der kan opnås bedre 

afkast af de likvide midler. 

d.KS gemmemgik den tilsendte ”Status driftleder”, ved gennemgangen blev det oplyst om den 

hektiske aktivitet der har været, især råvandskapaciteten har der været problemer med som følge af 

tilslamning at råvandsledningerne fra pumper til værket. 

Løsningen på tilslamningen af råvandsledningerne, blev udført ved en såkaldt ”Pigning” af 

rørledningerne, arbejdet blev udført i samarbejde med firmaet Dalgård. 

Ved observation af slam bassengerne efter arbejdet, anslås det at der er fjernet ca. 4 kubikmeter 

slam fra råvandsledningerne. 

For at vi ikke fremover skal komme i samme kritiske driftsstilstand, blev det besluttet at KS 

kontakter Contech for installation af trykovervågningsudstyr, således at der kan sikres en tidlig 

opdagelse af problemer med råvandspumper og tilslamning af råvandsledninger. 

3. Vandspild og afregning: 

Samlet udestående: 6.307,04 Kr. 

Samlet forbrug i 2017: 44.524 m3 

Vandspild i 2017: 8,8% 

4. Kapacitet råvand: Er taget under pkt. 2 (KS) 

5. Vandkvalitet: Er taget under pkt. 1. (OZ) 

6. Tank renovering: Gennemgået af KS, tilbud fra Dahlgård accepteret. 

7. Generalforsamling: KS checker endnu engang m.h.t. lokalet og udsendelse af indbydelse. 

8. Diverse: KS informerede om system for online hjemtagning af målerdata via et system der 



kan alarmere med rimelig tidsfrist. 

KS informerede om tiltag i.f.m. Den nye data lovgivning, information sendes til forbrugerne 

sammen med den kommende opkrævning. 

EJ bragte emnet ”Solceller” på banen, EJ undersøger muligheder/økonomi for anlægstyper Ø drift 

eller net tilslutning. 

9. Næste møde : Aftales på generalforsamling. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


