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Referat 20. september 2012 
Bestyrelsesmøde 
Skamlebæk Vandværk 

Til stede: 
Orla Zinck (OZ), Palle Gettermann (PG), Jeanette Møltov Jepsen(JMJ),Max Engelberth (ME), Ebbe 
Iversen (EI) og Lars Bloch (LB) 
 

Dagsorden 

 
1. Siden sidst-opfølgning på aftaler/beslutninger 
2. Ansvarsområder: 
            a.  Formand 
            b.  Næstformand 
            c.  Kasserer 
            d.  Vandværkspasser 
3.         Vandkvalitet-Sektionering 
4.         Forretningsorden. 
5          Bestyrelseshonorar. 
6.         Prokura. 
7.         Fremtid. 
8.         Eventuelt. 
9.         Næste møde. 
 
1.OZ orienterede om de igangværende sager, intet nyt i sagen med Erik Frederiksens sag med 
udbetaling af løn for ikke afholdt ferie. 
 
I sagen med antennen på Strandgårdsvej 6, har der den 10 september været møde med de 
involverede parter og vi afventer nu svar fra kommunen. 
 
2.a. OZ orienterede om Boring 5 der blev lukket i 2003, LB har undersøgt rørtilslutningen og det 
blev besluttet at overdækningen og indhegning ved boringen skal fjernes samt rørledningen skal 
afbrydes ved T forgreningen. 
 
2.c. JMJ orienterede om kasse bevægelser i de sidste 3 måneder og der blev udleveret bilag over 
bevægelserne.JMJ arbejder med opdatering af vedtægter. 
 
2.d.1. LB Orienterede om problemer med afspærringsventilerne i målerbrøndene og det blev 
besluttet at vi løbende udskifter de blå ventiler til en membranventil af samme type som Ordruplund 
Vandværk har gode erfaringer med. 
 
2.d.2 LB & EI orienterede om Kamstrup Målere, det blev besluttet at vi afventer erfaringer fra 
Ordruplund Vandværk, før vi tager beslutning om hvilken type vi skal vælge. 
 
3.LB og OZ orienterede om arbejdet med sektionering, med det budgetterede beløb på 100.000 kr. 
regner vi med at der skal opsættes 10 målesteder. 
 
4. De nye medlemmer af bestyrelsen (PG & EI) havde ingen ændringer til forretningsordenen. 
5. Fordeling af det på generalforsamlingen vedtagne honorar til bestyrelsen blev diskuteret og 

der var enighed om at Formand og Kasserer skal have den største andel. 
6. Prokura: For at få et operationelt system var der enighed om at Formanden har prokura til alle 

udgifter der er forbundet med drift, vedligeholdelse og udskiftning af det eksisterende 
anlæg.Nye investeringer skal fremlægges og vedtages på et bestyrelsesmøde. 
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7. i.a.b. 
8. Måleraflæsning, LB starter måleraflæsning og check af afspærringsventiler,LB forventer at 

være færdig i November. 
9. Næste møde 22 November kl. 19.00 

 
For referat: EI 


