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1.    Konstituering 
 
Bestyrelsen blev konstitueret på følgende møde: 

- Formand: OZ 
- Næstformand: ME 
- Kasserer: AP 

 
2.    Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger 
 
Indvindingstilladelse:  
Vandværket har fået ny indvindingstilladelse (fornyelse af den gamle).  
På det første udkast måtte der gøres indsigelse, da der var en begrænsning på max. 
indvending på 45 m3 i timen. Dette er nu ændret til 60 m3 – betinget af, at der er 
indvinding fra andre boringer samtidigt.  
Indvindingstilladelse har en gyldighed på 20 år. 
 
3.    Ansvarsområder: 

 
 a. Formand 
Generalforsamlingen d. 28 juli forløb godt. Referatet er lagt på værkets 
hjemmeside.  
Arbejdet på at renovere rentvandstanken er igangsat. 

  
 b. Næstformand 
 Der var enighed om, at den afgået næstformand (Ebbe), vil blive savnet m.h.t.   
 hans enorme kompetencer inden for teknik, pumper m.v. Ebbe vil dog stadig være 
 behjælpelig m.h.t. vandværket. 
 



c. Kasserer 
Se under driftsleder  
 
d. Driftsleder 
D. 1 sept. startede renoveringen af vores rentvandstank, og arbejdet forventes at 
være færdig 15. oktober.  
Der holdes statusmøde med leverandøren (Dahlgaard) hver fredag. Det har vist sig 
at skyllevandspumpen er defekt og skal udskiftes. 
 
Der er brugt en del tid med at sikre en stabil vand / støtteleverance fra Asnæs og 
Ordruplund under renoveringen.  
Ringforbindelsen mellem Ordruplund og Skamlebæk er underdimensioneret.  
Vi kan levere fuldt til Ordruplund, men trykforøgeren fra Ordruplund til Skamlebæk 
kan kun levere 11,4 m3. derfor opgradere vi, så Ordruplund kan levere 25-30 
m3/timen.  
 
Vedr. oprydning og udjævning omkring værket efter arbejdet med ventilbrønden. 
Dette arbejde udsættes indtil renoveringen af rentvandstanken er færdig, så vi 
undgår dobbeltarbejde. 
 
Likviditeten / kassebeholdningen er god. 
Selv med nuværende renovering kommer kassebeholdningen ikke under 1 mill. kr i 
2018.  
 
Der kommer mange fejlmeldinger på vores overvågningssystem p.g.a. manglende 
internet forbindelse til brøndene. Værket ønsker er få Fibernet installeret til vores 
boringer. Muligheder undersøges. 
 

 
4.    Vandspild og afregning 
 
Ledningsnet og værk.  
.  
Opkrævninger m.v.:  
Samlet udestående: 15.752,33 Kr. – på 34 adresser (rykkere er udsendt). 
Vandet er lukket på 1 adresse (manglende betaling) og der er kommet 3 nye kunder til. 
  
Forbrug og spild:  
Der er aflæst for årsopgørelse.  
Samlet forbrug år 2017: 44.524 m3 (2016: 45.309 m3)  
Vandspild 2017 er opgjort til 8,8%. Vi arbejder stadig på at komme under 5 % vandspild. 
 
Lækagesøgning.  
Den varme sommer har betydet stor aktivitet m.h.t. vanding om natten (tørre græsplæner), 
og derfor har det ikke været muligt at søge efter lækager om natten. 
  
Højtryk:  
Det er stadig højtryk der er smertebarnet med hensyn til lækagesøgning, da lækagerne 
efterhånden bliver mindre og mindre, bliver arbejdet med at finde dem desværre større og 
større.   
 



Lavtryk:  
Lavtryk er lækagemæssigt meget fin, under 30 l/timen ved minimumsflow.   
 
Fremadrettet:  
Der arbejdes på at få et tilbud hjem, således vi kan få målerdata hjem 4 gange i timen, 
dette vil gøre at vi kan stoppe lækager/brud indenfor 1 time fra bruddet opstår, samtidigt vil 
det give os en utrolig stor hjælp til at lokalisere nøkagtigt i hvilke områder vi har lækager i 
vores eget net.  
 
5.  Kapacitet - råvand 
 
Råvandskapacitet:  
Der er udarbejdet en oversigt over hvor meget de enkelte boringer kan give af vand. 
Resultatet er, at vi har rigeligt med kapacitet i brøndene. 

Råvandsledningen fra boringerne er blevet renset igennem med en ”gris” (rensning 
ordning) så flowet er blevet øget ganske betragtelig. 
Dette har medført en opdatering vores kvalitetshåndbog, således at råvandsledning skal 
renses samtidigt med inspektion af rentvandstanken. (hver 5 år).,  
 
Udendørs areal/slambassin.  
I forbindelse med renovering af udendørsområderne, bliver slambassinerne også 
renoveret. Hegnet rundt om har vist sig at være for lavt, idet rådyrene kan hoppe over og 
drukner i slambassinet. Derfor er der nu sat et højere hegn op. 
Der er bestilt tilbud på pudsning af slambassinerne, for at de bliver tætte (og mere 
præsentabel). 
  
6.    Vandkvalitet 
 
Ny målinger er foretaget d. 27/8-18. Vandkvaliteten er super. Resultater er tilgængelige på 

hjemmesiden.                                                                                                                    

Som noget nyt kræver loven, at der skal tages dobbeltprøver (med og uden forskyld). 

Dette virker ulogisk at tage prøver uden at skylle vandhanen igennem, da det ikke siger 

meget om vandkvaliteten. 

7. Tank - renovering 
”Se punkt 3 d under driftsleder” 
 
8.    Næste møde 
 
Der aftales en rundvisning til bestyrelsen når renoveringen af rentvandstanken er færdig. 

Dette prøves at kombineres med det næste bestyrelsesmøde. 

 

Referat ME 


