
 

 

Referat af bestyrelsesmøde den. 21 august 2019 
 
 
Tilstede:  Alle var tilstede  
 
 
Dagsorden: 
 
1. Siden sidst  
2. Økonomi  
3. Nødforsyningsledning 
4. Fastlæggelse af kommende møde   
5. Eventuelt 
 
Ad.1 - Siden sidst: 
 

- Der har været flere udfald pga. strømafbrydelser.  
- Der er desuden foretaget flere analyser af vandkvaliteten.  
- Det koster en del hver gang, der skal tages prøver, og der er ingen grund til at tro, at det bliver 

mindre i de kommende år.   
- Bent har, også i den forbindelse, været en særdeles stor kapacitet for vandværket og der er 

enighed i bestyrelsen om, at Bent og hans hustru har en middag på værkets regning til gode. 
 

Ad.2 – Økonomi: 
 
Vi har fået nyt revisionsfirma: Nordskov Revision ApS beliggende i Skibby. Firmaet har i forvejen et 
par vandværker i porteføljen og selvom samarbejdet er meget nyt, er der allerede gode takter at 
spore. 
 
Der udestår ingen restancer, men der skal betales moms primo september (kr. 71.000.-) 
Vandværkets saldo i banken er dd. (den 21/8 2019): kr. 1.326.066,58  
 
Ad.3 – Nødforsyningsledning 
 
I forbindelse med etableringen af nødforsyningsledning mellem Sæby- og Strandlund vandværker, har 
der har været afholdt en del møder siden sidste bestyrelsesmøde (ultimo maj). 
Møderne har været afholdt med hhv. Lejre Kommune, Sæby- og Kirke Hyllinge Vandværker samt 
Rambøll. 
Det er et stort og omfangsrigt projekt, og der er en god samarbejdsånd vandværkerne i mellem. I 
bestyrelsen føler vi os i gode og kompetente hænder hos Rambøll, v. Ole Torp Aundal, der er valgt 
som rådgiver og projektleder. 
 
Vi kommer til at etablere en bilateral aftale mellem vandværkerne, der beskriver proceduren samt den 
økonomiske side af eventuel brug af ledningen. Rambøll kommer med oplæg, og vi får den verificeret 
af Danske Vandværker. 
   
Processen er, som det fremgår, i fuld gang og ser ud som følger: 
Udbudsmateriale er udsendt og der er frist for afgivelse af tilbud medio september.  
Etableringen ventes samlet set at være afsluttet den 31. oktober 2019. 
 
Den samlede økonomi kendes endnu ikke præcist, men Rambøll estimerer, at vi holder os indenfor 
den afgivne ramme, der er givet af generalforsamlingen. 
 
 
Ad.4 - Fastlæggelse af kommende møder:  
 
Næste møde afholdes torsdag den 24/10 2019 hos Jens på Hasselvej 19. Kl. 18.30. 
 



 

 

Ad.5 – Eventuelt: 
Ingen emner at behandle  
 
 
Ref. Sune Wessel 
 


