
 
 

Vandværksbestyrelsesmøde hos Jens onsdag den 20/11 2019 
Deltagere: Jens, Bent, Flemming, Lars og Sune 

Afbud: Per 
Ref: Sune 

 
 

1. Siden sidst: 
 
Pga. én overskridelse, er der foretaget ny analyse af vandkvaliteten.  
Seneste analyse var ok. 
Bent har, igen, været en særdeles stor kapacitet for vandværket.  
 

2. Økonomi: 
 
Nordskov Revision ApS er nu fuldt ud i gang og Bent meddeler, at samarbejdet med den nye 
revisor fungerer fint. 
 
Af større poster, er der bl.a. blevet betalt moms samt til leverandører i forbindelse med 
nødforsyningsledning. Se under punkt 3. 
 
Vandværkets saldo i banken er dd. (den 2/11 2019): 834.502,68 
 

3. Nødforsyningsledning: 
 
Entreprenøren er i det stor hele færdig med etableringen. Der henstår enkelte detaljer 
inde på selve værket. Disse menes at være færdige inden nytår. Der er således en mindre 
overskridelse af tidsplanen, men vi holder os væsentlig under den bevilgede ramme, 
hvilket Bestyrelsen anser for det væsentligste.  
 
Endelig deklaration, kompensation til landmanden samt administrative udeståender 
(herunder fx rådgiver) afsluttes så hurtigt det praktisk lader sig gøre.  

 
Den samlede økonomi kendes således, stadig, endnu ikke præcist, men forventes som 
nævnt at holde sig indenfor den givne ramme. 
 
Det oprindelige projekt, ringledning til Sæby Vandværk, er etableret som følge af, at Sæby 
Vandværk i forsyningsplanen er såkaldt ”primærvandværk” for Strandlund Vandværk. For 
yderligere at fremtidssikre brugerne af Strandlund Vandværk, ønsker Bestyrelsen, at vi 
medvirker ved etablering af ”yderste forbindelsesled” mellem Sæby Vandværk og Kr. 
Hyllinge Vandværk. Dette vil i korte træk betyde, at Strandlund vil kunne forsynes direkte 
fra Kr. Hyllinge, i fald Sæby Vandværk ikke er i stand til, at forsyne Strandlund. Afklaring af 
dette projekt følger. 
 



 
 
 
 

4. Bordet rundt/indkomne indlæg: 
 
1. Der har været et par tilfælde af trykfald. Dette kan skyldes flere faktorer: Dels er tvilling 

pumperne af ældre dato og de er således med på Vandværkets investeringsplan. Dels 
kan det skyldes midlertidige udfald som følge af arbejdet med nødforsyningsledning. 
Bestyrelsen beder fa. Dalsgaard om at se på sagen.  

2. Det er ved at være længe siden tanken er blevet renset, men da vores vandprøver 
løbende er fundet ok, venter vi med at foretage rensning, til arbejdet på inde på værket 
i forbindelse med nødforsyningsledningen, er tilendebragt.  

 
5. Eventuelt: 

       
      Der var intet under eventuelt. 

 
   

6. Næste møde: 
 
      
Da bestyrelsen ikke var fuldtallige, aftales næste møde via doodle – forventeligt medio         
januar 2020. 
 
 

 
 


