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Referat 21. nov. 2013 

Bestyrelsesmøde 

Skamlebæk Vandværk 

Til stede: Formand Orla Zinck (OZ), næstformand Ebbe Iversen (EI), kasserer 

Jeanette Møltov Jepsen (JMP), Max Engelberth (ME), Erling Jensen 

(EJ), Lars Bloch (LB) 

Dagsorden  

1. Siden sidst – 
opfølgning på aftaler / 

beslutninger. 

 3 i restance. På trods af rykker og opfølgning ingen betaling – 

målere nedtaget. 

 Husk at melde adresseændring helårsbolig. 

 Trykproblemer løst. Ved tjek: Forbrug lavtryksside 0 om natten = 

intet spild efter ny flowmåler. Har den gamle målt forkert? 

 Smeden i Riis skifter vandmålere inde i huset 

 EJ prøver at skaffe mail-adresser fra nabo-grundejerforeninger. 

 Indkaldelse til generalforsamling på mail og via vor hjemmeside.   

2. Ansvarsområder : 

a. Formand 

2 nye medlemmer – den ene skudt under vej (pris 32 kkr). Flowmåler 

udskiftet og skydeventil (5 m
3
/h tab pga. fejl) rep. på værket. Ebbe 

styrer. 

b. Næstformand Driftleder og Ebbe undersøgt vandspild. Kommunen v. Heidi fået 

tilsendt: Salg 49.248 m
3
/år. Statsafgift reduceres ved at reducere spild. 

Afregning sker efter flowmåler i iltningstårn. Tjek for fejl pga. luft i 

flowmåler. 

c. Kasserer  JMP + OZ  styrer økonomi. Honorar 50 kkr fordeles således: 3 kkr til 

hver, idet JMP får 5 kkr og OZ rest. 

d. Driftleder. 

 

1. Vand fra Ordruplund v.v til Skamlebæk v.v (Rugtoften) lavt tryk fra 
et tryk på 2 bar til et på 5,5 bar 

2. Udskiftning af nye målere. 
3. Lukket skydeventiler da vi skulle have vand tilbage fra Asnæs v.v 
4. Gravet målerbrønd op på Kollevej og afproppet. 
5. Brud på hovedledning Veddingevej (I samling) 
6. Defekt flowmåler i brønd på værket. 
7. Defekt skylleventil på Værket. 
8. Brud på Bierbumsvej  (har været utæt meget længe) 
9. Aflæsning af målere. 
10. Lagt topring på brønd Veddingevej  
11. Utæt ventil i målerbrønd Bøgebakken  
12. Utæt ventil i målerbrønd Skamlebækvej  
13. Skiftet avk ventil i målerbrønd Lerbakken  
14. Skiftet avk ventil i målerbrønd Tjørnebakken  
15. Skiftet avk ventil i målerbrønd Bakkesvinget  
16. Skifte avk ventil i målerbrønd Torshøj  
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17. Ved at skifte måler på Egebakken. 
18. Været på Baldershøj og skifte en pakning. 
19. Lukket for vand på Skamlebækvej + Stjernebakke samt Riisvej  
20. Lavet ventil i skyllerende på værket sammen med Ebbe. Ok nu 
21. Sat ny målere i på Strandbakken 

3. Sikring af rent 

drikkevand 

 

Landmand med boring har lovet ikke at sprøjte (majsmark) i 25 m zone 
(plantedirektoratet). Orla sender ledelseserklæring til kommunen på 
mandag. 

4. Afregning 

 

Formanden oplyser, at alt er inddrevet. Salg 49.248 m
3
/år. 

Udfordringer:  

 Skamlebækvej måler skal skiftes 

 Liste fra Kim – ikke finde brønd / ikke tilgængelig 

Regning udsendes ultimo 2013. 

Kim lister + EDB kører OK 

5. Kvalitetssikring Ebbe orienterede: FVD har ændret hjemmeside – nu ønsker FVD at 

sælge kvalitetssikringssystem: ”Tetys” for 2 kkr oprettelse + 3 kkr pr. 

år 

 Kommunens tjeklister – implementeret ultimo 2014 

 Målerteknisk vejledning – logbog for udskiftning 

 Opdatering af takstblad – OZ på net www.skamlebaek.dk  

 Beredskabsplan (FDV 11 sider i tilsynsrapport – plan for udbedring. 

F.eks. ved strømsvigt – vakuum på højtliggende steder – lækage. EJ 

skriver udkast. 

6. Vandkvalitet OZ oplyser: OK – ingen pesticider 

7. Fremtid. Indkøb af sidste målere. Plan at samtlige målere udskiftes. 

8. Eventuelt  Fornyet indvindingstilladelse tages med Kommunen (Rikke og 

Heidi) forår 2014. 

 Gammel losseplads bag teglværk – trussel mod drikkevand? 

 

9. Næste møde : Torsdag d. 13. febr. 2014 og Tirsdag d. 6. maj 2014 

Referent: EJ 
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