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0. Udkast til regnskab 2012 – Kim Gordon 
Udkast til regnskab, påtegning samt intern notat til bestyrelsen blev fremlagt på mødet af 
KG.  
 
Modsat 2010 og 2011 er der i 2012 et overskud på regnskabets nettoresultatet. 

KG nævner til regnskabets påtegning, at der efter den store oprydning i 2011 er kommet 

langt mere styr på såvel omkostninger, bogholderi som overholdelse af fastlagte rutiner. 

KG har også noteret, at de af bestyrelsen planlagte ændringer af rutiner og systemer, samt 

besparelserne på driften, er gennemført med stor dygtighed og succes. 

KG havde dog følgende bemærkning i påtegningen: 

Det fremgår ikke altid af omkostningsbilagene, hvem der har godkendt udgiften, selvom 

der ikke er nogen bemærkninger til de afholdte udgifter. Dette kan let løses ved en mere 

fast underskrifts- og godkendelsesrutine. 

Denne bemærkning blev taget til efterretning, så der fremover vil være en fysisk 

godkendelse på bilagene med initialer.  



  
1.   Siden sidst – opfølgning på aftaler/beslutninger 
De bestilte digitalmålere fra Kamstup er leveret.  
I alt 75 digitalmålere er nu klar til at blive installeret i den kommende tid, når frosten er 
forsvundet i jorden. 
 
Der var oprindeligt aftalt, at vi ville have 300 målere sat op i 2013. 
 
Det blev diskuteret hvorvidt vandværket efterfølgende skal ”speede op” m.h.t. at få 
målerne udskiftet i hele området, indenfor de næste 3 år. Det aftaltes at dele købet af nye 
målere op så vi køber yderligere 600 målere i år og resten i 2014. 
Det vil give en udgift på ca. 1, 4 mill. med montering, som evt. kan afskrives over en 5 års 
periode. 
 
Forsyningsområdet er nu blevet delt op i 6 sektioneringer. Der er hjemkøbt yderligere 6 
sektionerings målerbrønde som skal installeres i den kommende tid, hvor det skønnes at 
få mest gavn. 
En opdeling af området i 12 sektioner vurderes umiddelbart som en passende opdeling. 
 
VTU-Fonden inviterer til ansøgninger til fremtidens renseanlæg. Man kan søge til noget, 
der er udvikling i. ME har tjekket fonden og muligheden for støtte til vores sektionering 
projekt.  
Resultatet var, at disse ansøgninger ikke er særligt krævende, men desværre bliver der 
lagt meget vægt på nytænkning & innovation, og her har vores sektionering projekt ikke en 
chance. 
 
  
2.   Ansvarsområder: 

a. Formand 
  
Oprydningen af vores medlemsregister er stadig pågående. 
Samtidig har vi, som tidligere nævnt lavet en aftale med Kim fra Ordruplund Vandværk, om 
at vedligeholde vores medlemskartotek. 
Vi har fremover selv kontakten med vores medlemmer. Som vi i øvrigt hele tiden har haft. 
 
Kompressor fejl konstateret (pumpe startede 34 gange på et døgn. Contex har fundet 
fejlen og udskiftet komponent. 
 
Miljøministeriet har besluttet at der skal ske en kortlægning og pejling af vores grundvand. 
Det bliver Cowi der udføre dette arbejde på statens vegne (miljøministeriet). Det gælder 
for alle vandværker, og komme ikke til at koste Skamlebæk noget. 
 
 

b. Næstformand 
Var desværre forhindret i at deltage på mødet.  
  
 
 



 
c. Kasserer 

JMJ oplyste om sine arbejdsopgaver. 
 
Det er nu aftalt at vores regninger fra vores leverandører kun sendes en gang om 
måneden. Det gør arbejdet mere overskueligt 
 
OZ og JMJ skal have et møde med vores nye bogholder for at finde ud af, hvordan vi skal 
samarbejde fremover.  
 

d. Driftsleder 
LB gav en kort gennemgang af driften i den forgange periode. 
 
Se bl.a. nedenstående punkt 3 vedr. vandspild.    
  
3.    Vandspild og afregning 
Der er stor vandspild i området pt. Vandspildet/lækagen er på ca. 3 m3 i timen.  
Fejlen er meldt ud pr. mail til alle de forbrugere der har registreret deres mailadresse hos 
vandværket, med følgende tekst: 
  
”Vandværket opfordre alle til at checke deres sommerhus for sprungne vandrør idet der er 
konstateret et unormalt højt forbrug”  
 
Der arbejdes stadig intensivt på at lokalisere lækagen. 
 
4.    Vandkvalitet 
Alle vandprøver taget fra vores boringer inkl. pesticider har været Ok.  
Stadig prima vand.  
 
Resultaterne/analyserne fra disse boringer fra d. 2 til 10 marts er nu tilgængelig på 
hjemmesiden.  
 
5.    Ledelsessystemer, egenkontrol og styringsmanualer 
Ny lov. Bekendtgørelse nr. 132 af 08/02/2013 vedr. ”Bekendtgørelse om kvalitetssikring på 
almene vandforsyningsanlæg” blev omtalt på mødet. 
 
Standarden kræver bl.a.: 
- at kortlægge hele vandforsyningen samt kvaliteten af denne 
- at kortlægge vandforsyningens driftsrutiner, herunder arbejdsgange ved almindelig drift, 
rengøring, prøvetagning, reparation, nyanlæg o.l.  
 
Dette lovkrav skal dog først være på plads inden udgangen ad 2014.  
EI vil senere komme med et forslag til system / kvalitetssikring, så vi så småt kan komme i 
gang med dette arbejde/lovkrav. 
 
Det blev aftalt at spørge Ordruplund vandværk m.h.t. deres strategi på dette område  
 
 



 
6.    Medlemskab af OVR og udkast til nye vedtægter for samme 
OVR blev gennemgået og medlemskab fundet OK. Det er umiddelbart svært at forstå 
sammensætningen af denne forening. 
 
7.    Budget 2013 
Foreløbig udkast til budget 2013 blev gennemgået. Vil blive fremlagt på den kommende 
Generalforsamling d. 27 juli 
 
8.    Fremtid 
Forberedelse til generalforsamling.  
Der afholdes møde i bestyrelsen d. 20 juni kl. 15.30 m.h.t. til det praktiske arbejde samt 
indkaldelse til Generalforsamlingen. 
 
9.    Eventuelt 
Hvordan får vi flere mailadresser fra medlemmerne ?. Det spare vandværket for en masse 
porto samt muligheden for kontakt til medlemmerne ved fremtidige vandspild/utætheder 
m.v.. Vi har ca.1/3 af medlemmernes mailadresser (ca. 400 stk).   
Forslag modtages gerne. 
 
10.  Næste møde 
Der er fællesmøde med Ordruplund vandværk d. 28 april kl.10 
 
Det planlagte bestyrelsesmøde d. 21 maj er aflyst. 
 
Næste Bestyrelsesmøde bliver d. 20 juni på værket. Mødet starter når de praktiske 
arbejde vedr. Generalforsamlingen er overstået. 
  
 
 Br. Max 


