
Referat 22. november 2012 

Bestyrelsesmøde 

Skamlebæk Vandværk 

 
Til stede: 

Orla Zinck (OZ), Palle Gettermann (PG), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth 

(ME), Ebbe Iversen (EI) 

 

Dagsorden 

1.   Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger 

2.   Ansvarsområder: 

a. Formand 

b. Næstformand 

c. Kasserer 

d. Driftsleder 

3.   Afregning 2012 

4.   Vandkvalitet 

5.   Ledelsessystemer, egenkontrol og styringsmanualer 

6.   Fremtid 

7.   Eventuelt 

8.   Næste møde 

 

Ad 1) 

Forlig med E. Frederiksen landet på kr. 27.000, hvilket Orla skal roses for. - Antennen på 

Strandgårdsvej “ligger” hos kommunen.. Boring 5 er lukket = kr.  5.000. Veddingevej 16 

kræver kompensation i forhold til mistet indtjening på økoafgrøde grundet gravearbejde. 

Palle tager kontakt for at få afsluttet sagen. 

Ad 2) 

a) Tilbud på målerbrønde: 10-12 stk., som koster ca. kr. 50.000, indkøbes som pilotprojekt. 

Takstblad er ikke ændret. Skal godkendes af kommunen, da vi nu følger kalenderåret. 



b) Intet. 

c) Kr. 20.000 er udestående (manglende betalinger fra diverse lodsejere). Efter 2.rykker 

lukkes for vand. - Problemer med honorar til forretningsfører, der overstiger det aftalte. 

Tages op igen på næste bestyrelsesmøde. - Balanceopgørelse er udarbejdet af Jeanette, 

der som noget nyt indeholder budget, afvigelse og likviditet. - Honorar kr. 50.000 til 

bestyrelsen, som blev vedtaget på sidste generalforsamling, fordeles med kr. 3.000 til hver 

(5 portioner). Herudover kr. 5.000 til kassereren og kr. 30.000 til formanden. Forskellen 

skal findes i arbejdsbyrden. 

d) Der har været 3 brud (2 voldsomme) – alle er udbedret. 

Ad 3)  

Lars har aflæst (næsten) alle brønde. Dog er 20-30 brønde ikke aflæst grundet vanskelige 

forhold som f.eks. rosenbuske og andet ukrudt. 

Ad 4)  

Det er det bedste vand på Sjælland! 

Ad 5)  

Kommunerne er blevet pålagt at skulle kontrollere os med checklister. Men da 

telefonnumre tilsyneladende er den eneste mangelvare, er problemet til at overse. Ebbe 

foreslog en styringsmanual, som han vender tilbage til. 

Ad 6)  

Elektroniske målere er fremtiden. Investeringslysten må vise vejen! 

Ad 7)  

Intet. 

Ad 8)  

Næste møde bliver 21/2 2013 på Værket. Herefter den 11/4 2013. 

M.v.h. Palle   


