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Gl.  Himmelev      

Vandværk I/S  
                  
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 24.september 2014 hos Jens Schønherr 

 

 

Til stede:  Karsten Lykke Hansen  Formand + referent 

  Marcel Maxen   Næstformand 

  Erik Baltzar   Bestyrelsesmedlem  

  Jens Schønherr  Bestyrelsesmedlem 

  Erik Rasmussen   Suppleant  

   

Kopi til mødedeltagerne + kasserer Villy Thorndal Andersen og bestyrelsessuppleanterne Hans Henrik 

Olesen.  

     

Dagsorden: 

 
 Ekstraordinære større udgifter  

 Vandforbrug/ledningsbrud 

 Kamstrup Serviceaftale/Stikprøvekontrol 

 Aflæsning af vores målere (Status) 

 Beredskabskontaktliste 

 Overvågning af vandforbrug gennem vores hovedmålere 

 Oprydning på vandværket 

 Orientering fra generalforsamling i Vandrådet 

 Orientering fra vores besøg hos Leif Koch/lækagesporing 

 Orientering fra vores besøg hos Rambøll 

 Diverse 

 

 

Referatet: 
 

 Ekstraordinære større udgifter 

Der er ingen større udgifter planlagt. Og dog - vi skal have fældet nogle 5/6 store træer på grunden, men vi 

håber ikke det løber op i mange tusinde kroner. Karsten sørger for aftalen med et træfældningsfirma. 

 

 Vandforbrug/ledningsbrud 

Vores udpumpede vandmængder fra vandværket har det meste af året ligget på ca. 1550 m3 om ugen, hvilket 

er et tilfredsstillende niveau. Nogle få ledningsbrud har i korte perioder givet et forbrug på 1600 til 1700 m3 

om ugen.    

     

 Kamstrup Serviceaftale (Stikprøvekontrol af koldt-vand-måler) 

Bestyrelse har kigget på tilbuddet fra Kamstrup, og vi takker ja. Kontrakten er underskrevet og Kamstrup har 

fået en kopi af vores kundekartotek. Vi afventer besked fra Kamstrup, hvornår første kontrol skal finde sted. 

Det bliver ikke før 2015. 
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 Aflæsning af vores målere (Status) 

Vi har få udfald. Desværre viser erfaringen, at en aflæsning, hvor alle målerne kommer med, næsten er 

umuligt. Der er altid nogle få udfald. Vi må indstille os på, at der hele tiden skal arbejdes med 

netværksdækningen. 

 

 Beredskabskontaktliste. 
Lovgivningen pålægger de almene vandforsyningsanlæg at kvalitetssikre driften. I det indgår blandt andet 

kortlægning af driftsrutiner og vandforsyning, risikovurdering for forurening af vandet, tilgængelig 

dokumentation for handleplan hvis forurening skulle opstå. Og i dette indgår også en beredskabskontaktliste. 

Dele af bestyrelsen samles i november for at færdiggøre kvalitetssikringen. Vi har allerede en del af 

materialet tilgængeligt.    

 

 Overvågning af vandforbruget igennem vores 3 hovedmålere 

Vi har fået koblet et aflæsningssystem til målerne og de bliver læst af 2 gange i døgnet. Det vil gøre det 

nemmere at lokalisere ledningsbrud, da vi nu mere specifikt kan se i hvilket område vandforbruget er steget. 

 

 Oprydning på vandværket  

Oprydningen finder sted den 15. oktober. Næsten hele bestyrelsen møder op på vandværket og går i gang 

med at fjerne gamle målere. 

 

 Orientering far generalforsamlingen i Vandrådet 

Marcel og Karsten deltag i den årlige generalforsamling 15. april. Hovedformålet var at besætte de 

forskellige poster til bestyrelsen og gennemgå/godkende regnskabet. Det skete alt sammen i god ro og orden.   

 

 Orientering fra vores besøg hos Leif Koch/lækage søgning 

Marcel, Kjeld (vores tilsynsførende på vandværket) og Karsten deltog. Leif Koch bruger vi ofte, når vi har 

brug for lækagesøgning. De havde inviteret diverse vandværker til orientering om de nyeste fremskridt på 

området. Vi var en del vandværker, som havde takket ja til invitationen. Vi fik igennem den vel tilrettelagte 

formiddag god information om de muligheder og udfordringer, der er i lækagesøgning. 

 

 Orientering fra vores besøg hos Rambøll 

Inger Due (vores fungerende kasserer) og Karsten, havde aftalt et besøg hos Rambøll. Det primære formål, 

var en opdatering af de Rambøll PC-programmer, som vi liggende på Inger PC. Desuden fik også svar på 

nogle tekniske udfordringer, vi har haft. 

 

 Diverse 

 

- Vores el-tavle skal certificeres hvert andet år. Karsten kontakter vores elektriker, da den sidst blev 

det i efteråret 2012 

- Karsten aftaler med Kjeld Bonfils, hvor han gennemføre hygiejnekursus (det er blevet et krav) 

- Villy og Karsten er den 29. oktober tilmeldt et aftenkursus i Budget og regnskab 

- Jens og Karsten er tilmeldt Temalørdag den 15. november  

 

 

Næste bestyrelsesmøde er lørdag den 29. november kl. 15.00. Efter mødet går vi ud og spiser 

julefrokost eller hvad det nu bliver til. Vi inviterer Inger og Kjeld med til mødet og 

aftenarrangementet, som vi plejer.  


