
Referat 13. feb. 2014  Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk  

Til stede: Formand Orla Zinck (OZ), næstformand Ebbe Iversen (EI), kasserer Jeanette Møltov Jepsen (JMP), 

Max Engelberth (ME), Erling Jensen (EJ), Kim Sorgenfri (KS)  

Referent : KS 

 

Dagsorden  

 

1. Siden sidst – opfølgning på aftaler / beslutninger.  

Intet nyt, ingen ændrede beslutninger. 

2. Ansvarsområder :  

a. Formand. 

OZ informerede om forløbet med samarabejdet med Ordruplund vandværk, 

efter mødet i januar oprettede de 2 værker et fælles Forretningsudvalg bestående af OZ, EI, 

Axel Laursen og Hans Jensen. 

b. Næstformand  

Det er besluttet at Skamlebæk Vandværk ikke pt vil udvide samarbejdet med 

flere værker end 1 person kan stå for det samlede driftsarbejde.  

c. Kasserer  

Regnskab er ved at blive lavet af Heidi 

Nuværende likviditet ca. 1.2 mill.  

d. Driftsleder.  

 1. Enklaver er ikke tætte med hensyn til tilløb, skal rettes. 

2. Skydeventiler skal markeres med blåt rør, samt nummereres m.h.t. til 

anlægsarkiv. 

3. Nøddebakken har tæret anboring, skal skiftes. 

4. Nøddebakken tilsluttet. 

5. Humlebakken har fået ny indmad i brønd. 

6. Hvedetoften fået ny stophane. 

7. Lokeshøj har fået nyt håndtag til stophane. 

8. Skydeventil ved Lokeshøj har ødelagt beskyttelsesrør, skal laves. 

9. Lavtryk er tæt efter lækagesøgning. 

10. Højtryk har stadig lækage, skal findes. 



11. Svellebakken har påkørt målerbrønd i offentligt areal, skal flyttes. 

3. Vandspild og afregning. 

 KS opgjorde afregning til ca. 20.000 kr. i manglende indbetaling og ca. 25.000 kr. til 

tilbagebetaling. 

 KS skaffer kontonumre til JMP til overførsler af tilbagebetalinger. 

 Vandspild er lavt, ser godt ud. 

4. Kvalitetssikringsystem. 

 EJ har fremsendt paradigme til beredskabsplan, denne bruges i det videre forløb. 

 KS flytter de offentlige numre ind i dokumentet fra Ordruplund. 

 EI rydder det unødvendige ud fra dokumentet. 

 EJ og KS sætter sig sammen og laver forslag til udarbejdelse af procedurer og 

Kvalitetssikringssystem. 

5. Vandkvalitet. 

 Vi har ret godt vand. 

6. Fremtid. 

 Der skal installeres de sidste 660 MultiCal 21 målere i år. 

 OZ bestiller. 

7. Eventuelt. 

 Intet. 

8. Næste møde. 

 Tirsdag d. 6. maj kl. 19.00 

 

 

 


