
Ref. Best. Møde d. 29 august 2013 rev.1 

Referat 29 august 2013 

Bestyrelsesmøde 

Skamlebaek Vandværk 

 

 

Til stede: Orla Zinck (OZ), Ebbe Iversen (EI), Max Engelberth (ME), Erling Jensen (EJ), Lars 

Bloch (LB) 

Fraværende: Jeanette Møltov Jepsen (JMP). 

 

Dagsorden 

 

1. Siden sidst – opfølgning på aftaler / beslutninger. 

OZ orienterede om afholdelse af generalforsamling, beslutning om fjernelse af beplantningen, der 

tager udsigten ved sidevejen til vandværket er udført. 

Generalforsamlingen blev afholdt under rolige forhold og blev gennemført på ca. en time. 

2. Ansvarsområder : 

a. Formand 

OZ orienterede om udestående på ca. 50.000 kr. hos medlemmerne, der udsendes rykker skrivelser 

og lukkevarsler i henhold til vedtagne regler. 

 

OZ orienterede om indsamling af mail adresser, det blev aftalt at EJ skulle prøve at få mail adresser 

fra nabo grundejerforeningerne. 

 

b. Næstformand, i,a,b, 

 

c. Kasserer, i,a,b, 

 

d. Driftleder. 

LB orienterede om : 

Læksøgning, firmaet DTS, der er specialister i læksøgning, har været ude og søge efter lækager i 

området ved Sejerøvej, da den installerede sektioneringsmåler indikerede at der kunne være en 

lækage, men der blev ikke fundet nogen lækager. 

 

LB orienterede om henvendelser fra forbrugere der i perioder med stort vandforbrug, havde nedsat 

vandtryk / forsyning, især de højt liggende områder ved Rugtoften og Hvedetoften er berørt. 

 

3. Konstituering 

 

Efter bestyrelsesmedlem Palle Gettermann, har meddelt at han på grund af sygdom, ikke længere 

kan deltage i bestyrelsesarbejdet, er suppleanten Erling Jensen, indtrådt i bestyrelsen. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende: 

Formand : Orla Zinck 

Næstformand : Ebbe Iversen 

Kasserer : Jeanette Møltov Jepsen 

Medlem : Max Engelberth 

Medlem : Erling Jensen 

 

4. Ændring af forsyning Hvedetoften – Rugtoften. 

 

OZ  orienterede om problematikken med vandforsyningen til den øverste del af Rugtoften og 

Hvedetoften. 

Efter en nærmere analyse af tryk og  flow – forholdene, samt vurdering af  mulige løsninger, er det i 
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samarbejde med Ordruplund Vandværk (OV) besluttet, at der laves en tilslutning fra Ordruplund 

Vandværks mellemtryks vandledning,( der forsyner de højtliggende grunde i området ), til de 

forbrugere der er berørt af det svigtende vandtryk. 

 

De i alt 25 medlemmer der er berørt af ændringerne, er blevet informeret om det planlagte arbejde. 

Selve arbejdet forventes at tage 3 dage og der kan forventes periodevis afbrydelser af 

vandforsyningen. 

 

Aftalen med OV blev aftalt på et fælles bestyrelsesmøde d. 18 august 2013, mellem SV og OV, 

forsyningsændringen medfører ingen ændringer, m.h.t. medlemskab eller opkrævning. 

Vandet der leveres fra OV til de 25 medlemmer, vil efter nærmere aftale blive returneret, via 

ringledningen fra SV til OV. 

 

5. Vandspild og afregning 

På mødet blev det aftalt at SV lige som sidste år foretager en aflæsning at vandmålerne, når 

aflæsningen foreligger og vi kan lave beregninger over vandspildet i forsyningsnettet vil der blive 

udarbejdet en plan for lokalisering af lækagerne og derefter udbedring. 

 

6. Vandkvalitet. 

Der er taget nye prøver, alt OK, prøveresultaterne er lagt på hjemmesiden. 

 

7. Fremtid. 

OZ orienterede om indkøb af 600 stk. nye vandmålere af typen Multical 21, fra firmaet Kamstrup. 

Installationen af de nye målere er planlagt i perioden uge 40 til 44. 

Der planlægges med indkøb og installation  af de resterende ca. 630 målere i år 2014. 

 

8. Eventuelt. i.a.b. 

 

9. Næste møde : 21 november 2013 

 

Referent: EI 

  

 


