1. Indledning.
Hvor kommer vandet fra ? Det spørgsmål starter jeg altid med, når jeg har skoleklasser på besøg.
Ofte har læreren sat børnene ind i vandkredsløbet, og så får jeg svarene: Fra jorden – fra havet –
fra skyerne - men for nogle år siden var der en lille purk på måske 7-8 år, der sagde: Vandhanen !
Det er jo så logisk og indlysende, at jeg måtte smile og sige ja selvfølgelig.
I dag er der vel ingen, der kan forestille sig, at vi ikke bare kan lukke op for vandet som den mest
naturlige ting, men sådan var det ikke for mere end 100 år siden.
Vandværket har et lille arkiv med gamle protokoller, kort, regnskabsbøger o.a., som jeg af og til har
gransket med stor fornøjelse. Ligeledes har jeg, de sidste 33 år deltaget i udviklingen på
Vandværket og været vidne til de mange tiltag, der er kommet fra det offentliges side på
vandområdet.
Lysten til at skrive Vandværkets historie har spøgt af og til, men mon det har almen interesse ? Det
er ikke sikkert, men så jeg skriver for dem, der har lyst til at vide mere om vandværket og dets
udvikling gennem tiden.
Indholdet er taget fra referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Jeg har derfor valgt at
bibeholde retskrivning som anvendt på det pågældende tidspunkt.
Tekst i kursiv er mine personlige kommentarer.

Torben Jepsen, 2015.
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1. Oplag, 200 eksemplarer.
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2. Begyndelsen 1903 - 1933.
Side 1 i den første forhandlingsprotokol.

I paragraf 1 fremgår det
tydeligt at Skibby, som
resten af Danmark i
øvrigt, levede af
landbruget.
I paragraf 2 tales der
om en allerede
erhvervet grund. Der er
altså gået noget forud og ganske rigtigt.
Efter vedtægterne og
alle interessenternes
underskrift, har man i
protokollen allerede
dengang skrevet
historien om, hvordan
man kom i gang. Det
vender vi tilbage til.
Den 26. april 1903
underskriver 70
interessenter
vedtægterne for Skibby
Vandværk.

Etablering og drift
skulle klares med årlige
afgifter beregnet
således:
6 Kr. for hver
husholdningshane plus
5 Kr. pr. tønde hartkorn,
samt 1 Kr. for hver
1000 Kr.
ejendomsværdi, hvor
der ikke er tale om
landejendomme.

Taksterne blev altså beregnet ud fra princippet om, at den der ejer mest, skal bære den største
byrde, dog således at antallet af husholdningshaner skulle afspejle forbruget. Medlemmerne hæfter
solidarisk, men efter ovenstående fordelingsnøgle - og da man ikke opkræver nogen former for
indskud, bliver det gæld man hæfter for.
Ovenstående fordelingsnøgle gav 1.231 kr. det første år.
I paragraf 10 sidste afsnit står der følgende: I søgsmålstilfælde er samtlige medlemmer
underkastede den hurtige retsforfølgning efter forordningen af 25. Januar 1828.
Lovgiverne havde ikke så travlt med at lave nye love som i dag.
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Paragraffen med takstberegningen, og hvordan resultatet blev for det enkelte medlem af
interessentskabet.

Men tilbage til hvad der gik forud:
”Ved et Møde på Skibby Kro i December Måned 1902 nedsattes et Udvalg af Beboere i Skibby
som var Stemt for Anlæg af et Vandværk. Udvalget kom til at bestaa af Gaardejer Chr. Larsen,
Smedemester Bruun og Manufakturhandler Jacobsen.”
Udvalget undersøger forholdene ved flere færdige vandværker og udarbejder planer for etablering
og placering på egnet grund. Herefter indkaldes samtlige beboere til et møde den 7. Marts 1903. På
dette møde vedtages det at gå videre med planerne, og der vælges en foreløbig bestyrelse.
Bestyrelsen bemyndiges til at købe grunden og vælge entreprenør til etablering af boring og pumpe.
Ligeledes bemyndiges bestyrelsen til at optage lån i Hafnia på 16.000 kr. at forrente og amortisere
over 25 år. Ingeniør H. Henriksen af Kjøbenhavn får overdraget opgaven med at etablere værket for
en sum af 14.250 kr. Lærer Lindberg udarbejder forslag til Vedtægter og papirer for 50 kr. Grunden
på Degnebakken, (hvor Vandværket stadig er placeret), afkøbtes Hr. Ludvigsen for 300 kr. Grunden
er på 1050 kvadrat alen (ca. 420 m2). Prøver af vandkvaliteten udføres af Stein’s. Resultatet af
undersøgelsen viste ved erklæring, at vandet var tilfredsstillende drikkevand til benyttelse i
husholdningen og andet almindelig brug.
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Brevet fra Ingeniør & Entreprenør Henry Henriksen vedrørende udarbejdelsen af konceptet for
kontrakten.
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Manufakturhandler Leopol Jacobsen forhører sig hos sin fætter i Hellerup, om de personer man
påtænker at indgå aftaler med og får dette svar:
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Hvad fik man så for anlægssummen på kr. 14.250 ?
Her gengives de vigtigste punkter af kontraktens indhold.
Underskrevne Ingeniør & Entreprenør HENRY HENRIKSEN, Kjøbenhavn, tilbyder herved at tage i
Entreprise Anlægget af et Vandværk i Skibby for det til Anlæg af et saadant dannede
Interessentskabs Regning og paa følgende Vilkaar:
1. En Brønd
Gravet eller muret eller boret – Vandholdig nok for det samtlige anlæg.

2. En Vandbeholder
Rummende 2200 tdr. Vand á 4,25 kubikfod støbt eller muret.

3. En Vindmotor
Med Pumpe og Kontrol- Stoppe- og Igangsætnings- Apparat. Motoren af Staal, størrelse 12 fod
anbragt på et Staaltaarn 30 fod højt, Vinger og Hale galvaniserede.
Motoren forsynet med automatisk Smørreapparat til dens Hovedlejer. Pumpen med metalforet,
dobbeltstemplet Cylinder med Glassæde. Taarnet galvaniceres.

4. Ledninger med Haner.
a) Hovedledninger

b) Stikledninger

1475 fod(engl.) 3” støbte rør

1700 fod(engl.) 11/4” trukne rør *

2475 fod(engl.) 2” støbte rør

4060 fod(engl.) 1” trukne rør

2100 fod(engl.) 1½” støbte rør

1000 fod(engl.) 3/4” trukne rør

* I de 1700 fod 11/4” rør er 400 fod til Godsforvalter Frandsen og Proprietær Ludvigsen.

5. Haner.
Aftapningshaner af metal anbringes efter hver Interessents Ønske som angivet ved Opmålingen og
i et antal af: I hver Gaard og Større huse 2 stk. og i mindre huse 1 Hane. Haner og Rørledninger,
der ønskes leveret ud over de fornævnte, betales extra af Vedkommende, hvem de leveres, straks
og uden for hans Bidrag til Anlægssummen. Betalinger 5 Kr. for hver 1” Hane og 4 Kr. for hver 3/4”
Hane, 38 Øre pr. løbende Fod 1” rør. 28 Øre pr. løbende Fod 3/4” Rør. Den til Nedlæggelsen af
disse Extra-Rør fornødne gravning betales med 6 Øre pr. løbende Fod Rør.
Herefter følger paragraffer om garanti og afleveringsfrister mm og som en ekstra tilføjelse:
3 Stk. Brandhaner anbringes efter anvisning paa Hovedledningen.
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Ingeniør Henry Henriksen tegner også den første situationsplan for Skibby Vandværk. Planen er
udarbejdet i maj 1903 og viser, hvor man har planlagt at lægge ledninger.

Den 4. august begynder man at fylde vand i beholderen.
Den 7. august er værket færdig og den 8. august kan interessenterne bruge vandet overalt i byen.
Det er gået stærkt med etableringen og ser ud til at blive en succes - men…
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Den 9/8 - dagen efter den fine start, kan man læse følgende i protokollen:
”Tilsendt ingeniør Henriksen Telegram ang. At Fyldningen af Beholderen
ikke sker Tilfredsstillende, uagtet det siden den 4 d. M har blæst en
frisk Vind har Motoren kun trukket ca. 160 Td. Vand op daglig.”

Der holdes møder og diskuteres løsninger på problemet og den 9/12 kan man læse følgende:
”Paabegyndt opsætning af en større (14 Fod) motor, med samtidig
Ombytning af Rør i Brønden fra 2” til 5”

Det må være diameteren på vingehjulet der måler 14 fod. Arbejdet færdig 16/12 og fyldning af
beholder påbegyndes, nu skal vi have vand til julen. Det kniber, for der er kun svag vind, men den
23/12 åbnes for vandet. Den 30/12 er den gal igen:
”Atter lukket grundet paa Vandmangel”

1/1-1904:
”Igjen oplukket om morgenen”

21/3: Nu skal det være slut med problemerne. Der nedrives og installeres en meget større motor.
Arbejdet fuldført den 1. april. Arbejdet blev forsinket 4 dage på grund af storm.
Jeg kan ikke undlade at konstatere: Man fik vand som vinden blæste!
Havde vi i dag oplevet lignende besværligheder, ville interessenterne nok have sørget for, at der
blev fundet en løsning her og nu. Dengang var de tekniske muligheder ikke som i dag og elastikken
nok lidt længere. Men når man har oplevet dage og uger med rindende vand, skal det fortsætte.
Stemningen for vandværket og dets evne til at levere vand er ikke god, der klages over stort og
småt.
Hvad gjorde man så, når forsyningen var afbrudt ?
Ja man havde jo stadig vandposten.
Hvorfor så et Vandværk ?
Jo-e brønden er ikke særlig dyb –
vandet er ikke særlig godt –
det er besværligt at vande 20 køer om vinteren med håndkraft,
og om sommeren var der måske ikke mere vand i brønden.
Derfor skulle Vandværket fungere ,og det kostede jo også en
masse penge! Her er en af forklaringerne på problemerne.
Det skulle helst ikke koste noget, vandet var der jo,
så efter bare 1-2 år tales om Vandskat, ikke afgift.

Havde bestyrelsen fra starten fået gennemført et takstblad, der gav et indskud (anlægsbidrag) og et
driftsbidrag, der gav overskud til henlæggelser og investeringer, havde meget måske set
anderledes ud de næste mange mange år. Men det er nemt at se tilbage i dag - pengene har det
bedst i borgernes lommer, og dengang var det vel i bøndernes ditto.
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Generalforsamling 4. september 1908:
”Det har været en varm sommer og 5. juli var beholderen tom. Bestyrelsen besluttede at benytte
lejligheden til øjeblikkelig rensning af beholderen, uagtet dette var en Søndag.”
”Smedemester Bruun erholder 1,20 kr. i timen for leje – transport og pasning af Petroleumsmotor
Når det er nødvendigt” (Vindstille og kapaciteten i beholderen for lille).
Regnskabet for 1/8-1907 til 31/7-1908:
Indtægter 1416 kr. og udgifter 1318 kr. heraf 1026 kr. i renter og afdrag på gæld.

Generalforsamling 17. september 1909:
”I April indtrådte ved en storm en alvorlig skade på motoren. reparation og nødvendig pumpning
forårsagede en udgift på 250 kr.”
”I årets løb er pumpet 124½ time med Smedemester Bruun's petroleumsmotor”

Ekstraordinær Generalforsamling 12. september 1910:
Med følgende dagsorden: Anskaffelse af petroleumsmotor eller leje af motor.
Det vedtages at Vandværket selv køber en motor. Det vedtages at der lånes indtil 1000 kr. til
anskaffelsen. Det vedtages at der kun tages imod tilbud fra foreningens medlemmer.
På efterfølgende bestyrelsesmøde den 2/10-1910 forelå der kun et tilbud, nemlig fra Smedemester
Hans Bruun. Det overdrages til Smedemester Bruun at levere en Benzinmotor færdig til brug ifølge
konditionerne til en pris af 771 kr.
Der bevilges ekstra 40 kr. til at levere et fuldt muret motorhus med 8” mur og 8” hvælving, højden
skal være 3 alen og 3 tommer fra gulv til loft.

Generalforsamling 15. september 1913:
Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter. Generalforsamlingen er ikke
beslutningsdygtig.
Forslag om optagelse af lån på 1000 kr. - vedtaget.
Andragende fra Sognefoged Larsen om nedsættelse i vandskat – Kan ikke bevilges uden
lovændring.
Skal fotografen svare forøget vandskat – Det overlades til bestyrelsen at ansætte skatten.

Generalforsamling 1. september 1914:
Forslag om ekstra betaling på 10% - stilles i bero indtil videre.

9

I 1903 havde man ikke ringbind, så det var almindeligt, at bruge brunt papir foldet på en måde, så
det svarede til noget større end A4 – folie.
Der er i alt 51 bilag for det første regnskabsår.

Karl Pedersen har fået 1 kr. for at hjælpe med rensning af vandbeholderen og Hjulmand H. Nielsen
har leveret en stige for 4,50 kr. Endvidere en regning fra Ingeniør Henriksen for anlæg af ledning til
Kirkegården.
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Smedemester Bruun udfører mange opgaver for Vandværket og er også med i bestyrelsen, hvilket
giver nogle problemer med sammenblanding af interesser.
Vi har regnskaber i denne form frem til 1930, herefter er der et stort slip i det historiske materiale
vedrørende regnskaber. Det fremgår dog med al tydelighed, at man gang på gang må ud og låne
penge, for at få det til at løbe rundt. Dermed bliver løsningen ofte noget med ”lige at klare et
problem på billigste måde”, og så går der ikke længe, før man skal i gang igen.
25. januar 1915: Forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. februar, med følgende
dagsorden: Ekstra opkrævning eller optagelse af laan.
På den ekstraordinære generalforsamling vedtages det enstemmigt, at opkræve ekstra 20% fordelt
over 2 rater.

DET ER FØRSTE GANG, MAN IKKE LÅNER SIG UD AF PROBLEMERNE.
Den 22. juni er der til bestyrelsesmødet indkommet forslag fra 12 interessenter om indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling, til afholdelse på Skibby Kro mandag den 28. ds. kl. 7½, med
dagsorden: Ny vindmotor eller ny boring.
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På den ekstraordinære generalforsamling var mødt ca. 50 medlemmer og ca. 40 stemte for ny
vindmotor.
1. juli afholdes bestyrelsesmøde, hvor man vedtager tilbud fra Smedemester Bruun på ny vindmotor
til kr. 2150. Man søger nyt lån i Bondestandens Sparekasse af størrelse 3600 kr over 20 år.
Den 29. januar 1917 er den gal igen: Forslag om ekstra opkrævning på 25 øre af hver 1000 kr.
Ejendomsskyld + 1 kr. for hver td. hartkorn.
Det lykkes først efter endnu et par ekstraordinære generalforsamlinger, at skrabe penge sammen.

Ekstraordinær Generalforsamling 12. september 1921:
Udvidelse af Vandværket og nødvendig kapital anskaffelse, så værket kan blive leveringsdygtig.
Hvis nej – bortforpagtning af Vandværket.
21 stemmer for, 6 stemmer imod og 5 stemmer blankt. Ikke den store enighed og da bestyrelsen
efterfølgende forkaster et tilbud fra Smedemester Bruun om forpagtning af Vandværket, er der igen
uenighed om driften og økonomien.
28/9 1921: Man vedtager ændret kontrakt med Smedemester Bruun, men Maskinfabrikant Hansen
stemte imod forslaget.
30/11 1921: Benzinmotoren solgtes til Alex Jensen for 75 kr.
Da Kroejer Rasmussen gentagne gange har nægtet at betale vandskat, så bestyrelsen sig
nødsaget til at sætte stophane.
Ekstraordinær Generalforsamling 14. juni 1922:
Skal den haverede vindmotor repareres eller ny mere driftsikker vindmotor anskaffes ?
Man vedtager at anskaffe ny vindmotor og må igen låne penge. Efter generalforsamlingen vedtager
man tilbud fra Landbrugskompagniet på en patent Vandværksmotor på 5 meter til en pris på 2700
kr. Efter forhandling med sælgeren nedbragtes prisen til 2600 kr.
12/9 1922: Bestyrelsesmøde med 7 punkter på dagsordenen: De seks omhandler fastsættelse af
vandskat for nye interessenter eller ændret benyttelse for eksisterende. Skibby Posthus skal betale
87 kr. fra 1. marts at regne, baseret på ejendomsværdi: 75.000 kr. giver 75 kr + 2 haner à 6 kr.

25/9 1922: Den netop anskaffede nye vindmotor kan ikke skaffe tilstrækkeligt vand. Møller
Mikkelsen og Smedemester Bruun forhandler med Landbrugskompagniet og en større 6,5 meter 5
vinget motor opstilles for en merpris på 350 kr. Møller Mikkelsen stillede forslag om at anvende
lodret aksel i stedet for krumtapbevægelse, men blev nedstemt af Bruun og Maskinfabrikant
Hansen, de øvrige undlod at stemme.
16/10 1922: Bestyrelsesmøde hvor Kasserer Møller Mikkelsen besværede sig over, at der var
vanskeligheder med at få vandafgiften betalt. Det vedtages fremover, at gaa strenger til Værks,
saaledes at paragraf 9 – 2. stk. linie 10-14 i vedtægterne bringes i anvendelse. (Man lukker for
vandet, hvis der ikke er betalt efter 14 dage).

Annonce fra Frederikssund Forsyning i Lokalavisen 16. april 2013.
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Generalforsamling 27. september 1923:
Forslag om at opstille ekstra filter og få udført en ny boring, da bestyrelsen fornemmer, at den ene
boring ikke vil være tilstrækkelig ved en eventuel og sandsynligvis Udvikling af Byen foraarsaget af
Jernbanens ankomst.
Det vedtages, at foretage en grundig rensning af det gamle filter med henblik på at undgå hyppige
driftsstop. Under denne fuldstændige rensning lader man råvandet gå direkte i beholderen. Hvis det
ikke virker, må man anskaffe nyt filter.
Hvad boringen angår - vedtages det at stille denne i bero foreløbig, da man fornemmer at der i
løbet af et aars Tid vil komme Elektricitet til Byen og der saa, vil blive saa anderledes Forhold at
en ny Boring muligvis kan undgaas.
Men sådan skulle det ikke gå:
Extraordinær Generalforsamling lørdag den 26. januar 1924:
Formanden aflægger beretning om den skete skade på Boring og Brønd.
Forslag om optagelse af nyt lån til udførelse af ny boring.
Det vedtages at acceptere et af Livsforsikringsselskabet Hafnia tilbudt lån på 10.000 kr. for at kunne
få udført en ny Boring og afholdt andre dermed fornødne udgifter til Pumpe.
En kreds af Interessenter henstillede til bestyrelsen, om at få fremsat forslag til ændringer med
hensyn til Betalingsvilkårene for Vandydelserne. (Det man mener er: De store forbrugere skal
betale mere, og for første gang taler man om vandmålere). Forslaget kan kun behandles på en
ordinær generalforsamling og udskydes derfor til førstkommende ordinære generalforsamling.

Her er de sidste sider af den første forhandlingsprotokol. Som det ses, optager man lån hos
Particulier (en rentier der lever af formuen) Anders Jensen.
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Gældsbeviset for lån ydet af Particulier Anders Jensen.
Med hensyn til sikkerhed for lånet henvises til vedtægternes paragraf 8, denne omhandler den
solidariske hæftelse for interessenterne.
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Hvad gør kassereren, når der ikke er penge i kassen, og man skal indfri en veksel ?
Han låner selvfølgelig Vandværket pengene.

Bestyrelsesmøde lørdag den 8/3-1924:
1) Skaden på den gamle boring.: Brøndborer Poulsen København forsøgte først med udskylning af
borerøret at få det renset for sand, men uden held. Først efter at nye rør var sat indeni den gamle
boring lykkedes det at få vandet sandfrit og boringen giver nu vand som tidligere. Arbejdet med
påbegyndelsen af den nye boring fandt sted tirsdag den 3. marts.
2) Den nye pumpe, motor og pumpehus.: Det vedtages at henvende sig til ingeniør Gram
København med anmodning om at få udført en tegning til dette samt føre tilsyn med arbejdets
udførelse.
3) Anlæggelse af en vej til Vandværket.: De med Sognerådet påbegyndte forhandlinger fortsættes.

Bestyrelsesmøde den 31. marts 1924:
Klager fremsendt om, at vandledningerne fryser grundet på at de ligger for højt. Det vedtages at
omlægge ledninger i nærmeste fremtid.
Arbejdet med den nye boring og gravning af brønd samt det nye pumpeværk. Forslag fra Ingeniør
Gram om besigtigelse af nogle af ham udførte i drift værende pumpeværker.
Det viste sig umuligt at komme igennem sandet for brøndborer Poulsen, hvorfor man har truffet
aftale med brøndgraver Karl Petersen Gershøj om at grave og sætte brønd for en pris af 48 kr pr.
alen. Brønden skal berappes i sin fulde dybde og trin indmures. Med Smed Bruun er der truffet
aftale om levering af trin til en pris af 1,66 kr. pr. stk.
Det vedtoges at foretage en sådan besigtigelsesrejse.

15

Regningen for turen til Ballerup.

Søndag den 6. april var bestyrelsen, dog ikke formanden Apoteker V. v Mehren, i Ballerup hvor de
på Lautrupgaard beså et pumpeanlæg og af Ingeniør Gram forevistes alle detaljer. Man vedtog at
bruge det som mønster, dog noget kraftigere.
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Bestyrelsesmøde mandag den 23 juni 1924:
Forholdsregler drøftedes for at hindre misbrug af vand, da den formindskede boring ikke kan
præstere det fornødne forbrug. Det vedtages at lade trykke nogle henvendelser til interessenterne,
hvori det henstilles til mådehold med vandforbruget.

Det har så kostet 5 kr. at få omdelt ovennævnte. De andre beløb har med indhegning af vandværket
at gøre, efter at man har fået anlagt kørevej fra Søndre Gade (Degnebakken).
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Prøvepumpning på den nye boring tirsdag 24. juni 1924.
Ved prøvepumpning med dybvandspumpe pumpedes 100 liter i 2½ minut ved en sænkning af
mindre end 4 fod.
Det betyder at vandspejlet falder ca. 1,20 meter under pumpningen.
Borerapporten er tegnet direkte ind i forhandlingsprotokollen.

Der er meget der tyder på, at vi stadig pumper fra det samme vandlag.
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Bestyrelsesmøde søndag den 6/7-1924:
Det vedtages at acceptere Ingeniør Grams Tilbud i Henhold til en i Arkivet henlagt Skrivelse
hvorefter det hele Pumpeværk motor inclusive skal koste kr. 3208.
Det hele pumpeværk omfatter en el-motor, så nu er der kommet elektricitet til byen.
På samme møde accepterer man tilbud fra Murermester H.P. Sørensen om opførelse af et
motorhus for en samlet sum af kr. 625.
På næste møde ansøger statsbanerne om levering af vand.
Selvom man nu kan pumpe ved hjælp af el, skal man jo udnytte investeringen i vindmotoren og ikke
bruge mere el end højst nødvendig.

På bestyrelsesmødet den 17/11-1924 vedtager man at modtage Smed Bruuns tilbud.
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På samme møde vedtager man, at sende anbefalet brev til gårdejer NN om betaling af skyldige
beløb. Betales beløbet ikke, går sagen til inkasso hos sagfører Knudsen Frederikssund.
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Ansøgning fra Sagfører Søren Nielsen om vand til ny ejendom, hvor der skal være W.C., Badekar
og Centralvarme med varmt vand i bygningen.
Formandens svar: Det skal koste med disse moderniteter, selvom en ko sikkert drikker mere vand
om året, end der kan bruges i dette nye hus.
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Skitse for planlagte ledningsændringer i 1924. Man udskifter den gamle ledning, der er lagt i trukne
rør, med ny i støbte rør. Alle samlinger og T-stykker er tætnet med bly.
Arbejdet udføres på Skuldelevvej.
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Bestyrelsesmøde 24/3-1925: Det vedtages at opkræve et ekstra kvartal i indeværende eller
førstkommende måned, til delvis dækning af de uforudsete store udgifter der har været ved det nye
pumpeanlæg, hvortil lånet på 12.000 kr. ikke har slået til.
På næste møde udarbejder man forslag til ny beregning af vandafgiften til forelæggelse på den
ordinære generalforsamling. Som det ses, kom bestyrelsen ikke igennem med forslaget.
Dyrlæge Thamdrup blev på efterfølgende bestyrelsesmøde valgt til formand.
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Bestyrelsesmøde 31/10-1925:
Så er den gal igen. Den nye boring er sandet til. Man sender bud efter brøndborer Poulsen, der
skyller filter og pumper sandet op.
Man vedtager ekstraopkrævning i november grundet ekstraomkostninger.
Bestyrelsesmøde 12/2-1926:
Man beslutter at indhente tilbud fra byens smedemestre på vandmålere inden 20. marts.
Fællesvandhanen på hjørnet ved slagteriudsalget blev påkørt og ødelagt af en automobil fra
Ostecentralen i Roskilde. Det vedtoges at nedlægge denne vandhane, og henvise til fællesvandhanen ved Gadekæret.
Angående Vandværkets arkiv: Det vedtages at lade Tømrermester Nielsen fremstille en kasse til
Vandværkets arkiv.
Bestyrelsesmøde 23/3-1926:
Åbning af tilbuddene angående vandmålere: Tilbuddene åbnedes i overværelse af den samlede
bestyrelse, samt Smedemestrene Bruun, Hansen og Blikkenslagermester Jentsch. Formanden gør
opmærksom på, at tilføjelser eller ændringer af tilbuddene ikke kan finde sted efter åbningen.
Indkomne tilbud: Smedemester Bruun og Blikkenslager Jentsch i kompagni: Tilbud på det hele
9.392 kr. med tre års garanti. Tilbud på samme uden jord og betonarbejde 6.392 kr. Fra
Smedemester Hansen 5.543 kr. med enkelte forbehold.
Bestyrelsen besluttede, at den samlede bestyrelse skulle se, hvorledes vandmålere var opstillede
og virkede andre steder.
Tilbuddene omfatter 106 vandmålere. I 1903 var der 70 interessenter i Vandværket og 23 år efter
er der 106 interessenter.
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Ekstraordinær generalforsamling 29. juni 1926:
Skal Skibby Vandværk anskaffe vandmålere ?
Formanden aflagde beretning om bestyrelsens undersøgelser angående vandmålere og fremsatte
forslag om oprettelse af 2 til 3 hovedmålere ved Vandværket og indtil 5 forbrugsmålere forskellige
steder i byen. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget af de 36 fremmødte interessenter.
Generalforsamling 30/9-1926:
Angående vandmålere: De store vandmålere ved beholderen virker ikke tilfredsstillende, hvorfor de
små målere ikke er anskaffet endnu.
Det vedtages at lade trykke sedler, som skal afleveres, der hvor der ingen er hjemme ved
opkrævning af vandafgift. Der skal betales 1 kr. ekstra hvis beløbet ikke er betalt inden 14 dage.

Man skal forestille sig, at de tre hovedmålere måler afgangen på de 3 ledninger fra beholderen.
Dyrlæge Thamdrup måler beholderen op, den første december 1926. Den er næsten tom, så man
kan gå i gummistøvler. Diameteren måles til 11,60 meter. Den 13. december er beholderen fuld og
højden markeres nøjagtigt og samtlige 3 målere aflæses. Den 17. december var vandstanden faldet
1,86 meter og målerne aflæses igen. beregninger viser herefter, at målerne viste 3 % for lidt.
Med de usikkerheder ved metoden må det vist siges at være ganske godt.
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Dyrlæge Thamdrup hjælper også vandværket økonomisk. Formanden er med til at kautionere for et
lån han selv har ydet, hvilket ikke er helt almindeligt.
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Ordinær Generalforsamling afholdtes på Skibby Kro den 19. september 1927:
Formanden aflagde beretning, bl.a. årlig udpumpning 22.000 kubikmeter.
Bestyrelsens forslag med hensyn til fordeling af vandskatten vedtoges enstemmigt, men kun 34
interessenter var mødt, hvorfor der ikke kunne vedtages nogen lovændring.
Bestyrelsen bemyndiges til at bygge et nyt filter og låne pengene hertil.
Det vedtages at kassereren skal have en årlig løn på 130 kr., heri er indbefattet aflæsning af
eventuelle målere.
Ekstraordinær generalforsamling afholtes ½ time efter den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsens forslag til ændring af vandskatten vedtages. Dette indebærer, at et nævn på 3 mand
skal påligne afgifter på hver enkelt husstand, landbrug eller virksomhed, for det kommende år. Det
vedtages, at den der vil betale efter måler skal betale 17½ øre pr. kubikmeter.
Ordinær generalforsamling 23/10-1928:
Forslag til lovændringer vedtages, men skal vedtages på ekstraordinær generalforsamling.
De efter tur afgående bestyrelsesmedlemmer Møller Mikkelsen, Skomager Sørensen og Landpost
Ejner Petersen genvalgtes, som suppleant genvalgtes landpost Ludvig Petersen.
Til revisor genvalgtes Bagermester Grundahl.
Under eventuelt vedtoges at nedtage Vindrosen af vindmotoren og installere en Elektromotor i
stedet.
Den ekstraordinære generalforsamling vedtager enstemmigt den nye lov om vandskatten.
Bestyrelsesmøde 11/11-1928:
Efter tilbud overlodes det Hr. Helbo Hansen at installere den nye Elektromotor. det blev en 3 HK
motor, det hele beløb sig til 430 kr.
Samtidig gik pumpen i stykker på den nye boring, således at den nye motor og den lille boring, kom
til at forestå hele vandforsyningen.
Bestyrelsesmøde 15/8-1929:
Der indgås overenskomst med Statsbanerne med en vandafgift på 280 kr. årligt, således at den nye
afgift begynder 1. oktober 1929 og betales halvårsvis fremover.
Det vedtages at indhente tilbud på ny vandledning fra beholderen og til et stykke ned af
Stationsvejen, til erstatning for den gamle ledning da denne er for lille til vandforsyning af denne
bydel.
Generalforsamling 25/10-1929:
Under eventuelt foreslår bestyrelsen, at lægge ny ledning fra Vandbeholderen ned til
Hovedlandevejen og videre mod syd til Jernbane alle af 3½ tomme rør og videre ned af Jernbane
alle af 3 tommer rør indtil den første gård på højre hånd. Pengene til dette anlæg lånes med et fast
årligt afdrag af 1/20 af anlægssummen.
Fastsættelse af vandafgift for det kommende år. Dem der betaler efter måler fastsættes til 20 øre pr.
kubikmeter. Fastsættelse af kassererens løn – 150 kr. årlig.
Bestyrelsesmøde 16/10-1930: Der sendes opsigelse til Chr. Alfastsen af stormskadeforsikringen fra
dags dato.
Der forelå henvendelse fra Skibby Optagelseshjem, om at de ikke ønsker at være interessent, og vil
betale sig fri af vandværket med 643 kr.
Generalforsamling 26/10-1931:
Bestyrelsen foreslår at hæve de faste afgifter med 25%, hvilket forsamlingen godkender.
Kubikmeterprisen fastholdes på 20 øre og kassererens løn – 150 kr. årligt.
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Takstbladet for 1928.
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Resultatet af takstbladet for de enkelte interessenter for 1928.
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Gravetilladelse fra 1929.
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NESA benytter samme udgangspunkt i beregning af den faste afgift som vandværket. Det er først
langt senere, at man skal betale efter, hvor meget vand / el man forbruger.
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Ved en Ekstraordinær Generalforsamling den 12/4-1932 er der kun et punkt på dagsordenen:
Omforandring af Vandværket. Der etableres en ny 8 tommer boring i den nuværende brønd.
Der bygges nyt hus ovenpå det gamle, der fremover benyttes som kælder. Der etableres 2 nye
pumper og tilhørende elektriske motorer. Vandtrykket styres af en Hydrofor på 14 kubikmeter.
En hydrofor er en tryktank, der udligner trykstød ved start og stop af pumper, således at
ledningsnettet har så ensartet et tryk som muligt.
Forslaget vedtages med 14 stemmer, ingen stemte imod. Bestyrelsen har indhentet tilbud fra
brøndborer Brøker Sørensen i Holbæk og Holbæk Motorfabrik – Fr. Dahlgaard, samt andre lokale
håndværkere. Brøker og Dahlgaard er stadig leverandører til Vandværket.
Bestyrelsen har som sædvanlig også indhentet tilbud på lån til 5½% med afdrag på 500 kr. årligt.
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3. Perioden 1933 – 1961.
Generalforsamlingen den 20/10-1933:
Regnskabet for udbygningen af Vandværket blev på i alt 13.324 kr. Anlægget virker tilfredsstillende,
men vandforbruget er steget ganske kolossalt, dels på grund af det øgede tryk fra de nye pumper
og dels fordi en del af de gamle rør sprang.
Ak ja, nu har man fået godt og rigeligt vand, men så kan ledningsnettet ikke klare det.
Bestyrelsen bemyndiges til at lægge nye ledninger og reparere, i det omfang, det er nødvendigt.
Der er kommet mere stabilitet i vandforsyningen, men man kæmper stadig med en stor gæld,
således at langt den største del af indtægterne går til renter og afdrag.
I 1937 sørger Dyrlæge Thamdrup for indvindingstilladelse på 75.000 m3 vand årligt, man har på
dette tidspunkt 137 interessenter og udpumper 31.313 m3 i perioden 1/10-1937 til 1/10-1938.
Den 6. marts 1940 er der bestyrelsesmøde hos formanden.
Stikledninger til 40 interessenter og dele af Hovedledningen i den nordre ende af byen har været
frosset. Der er regning fra El-installatør Helbo Hansen på 733 kr. for optøning.
Man beslutter at indkalde til ekstraordinær generalforsamling på Skibby Kro den 11. marts med et
punkt på dagsordenen: Optøning af vandrør.
Her beslutter man, at Vandværket skal betale alle omkostninger i forbindelse med optøning af
vandrør, og man accepterer tilbud fra Helbo Hansen på 5 kr. i timen.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 8/8-1940 hos formanden.
Da olie og pudserekvisitter er blevet meget dyrere, vedtages det at yde Vandværkspasseren 30 kr.
i tilskud for indeværende halvår.
Dette skyldes selvfølgelig at Danmark i mellemtiden er blevet besat, men der er ingen
bemærkninger om dette i protokollen !
Generalforsamling 12/11-1941:
Året har været præget af den kolossal strenge vinter. Pumperne på Vandværket gik i stå fordi
automatordningen frøs, og der måtte anbringes en elektrisk varmeovn i pumperummet.
Der har igen været problemer med optøning af hovedledningen i den nordre ende af byen og
ligeledes er mange stikledninger optøet via el.
Vandforbruget har været på 53.124 m3 heraf ca. 7.500 m3 på grund af brud som følge af frosten.
Generalforsamling 3/11-1942:
Det vedtages, at alle med automatisk vanding skal anskaffe vandmåler og betale herefter.
Generalforsamling 23/10-1944:
Fastsættelse af vandafgift: 25 øre for de første 500 m3 og herefter 20 øre.
Kassererens løn 300 kr.

Generalforsamling 2/11-1948:
Man har søgt Skibby Sogneråd om køb af mere jord i forbindelse med udvidelse af værket.
Sognerådet har svaret, at man kan indhegne den jord, der er nødvendig og derefter opmåle og
betale.
Generalforsamling 24/10-1949:
Vandværket er endnu ikke helt færdig. Den nye pumpe er opstillet, men ikke prøvekørt, da der skal
trækkes kabel fra transformatoren ved Kroen.
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Dyrlæge Thamdrup er formand for Vandværket fra 1925 til 1953 og sørger for udbygningen af både
værket og ledningsnettet. Han er også den første, der tænker på miljøet og sikkerheden for
boringerne, herunder indvindingstilladelse. I det gamle arkiv findes 9 skrivelser frem og tilbage om
Bekendtgørelsen, der til sidst resulterer i denne tilladelse:
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Matrikelkortet i forbindelse med opmåling og køb af mere jord.
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Generalforsamlingen den 23/10-1950:
Vandværket er nu færdigt. Der er 2 samtidige boringer og 2 dybvandspumper og 2 trykpumper,
hvoraf den ene dog står som reserve. Vandværkspladsen er indhegnet med et 2 meter højt
dyrehegn. Der er lånt 100.000 kr i Banken i Skibby og lånet skal afdrages på 25 år. Det hele virker
tilfredsstillende.
Generalforsamling den 26/10-1953:
Dyrlæge Thamdrup afgår som formand og Svend Jacobsen bliver ny formand.
Generalforsamling den 28/10-1954:
Der har ikke været mange ulemper i året der gik. Dog har der været en del klager over urent vand.
Vi tilkaldte så en ingeniør fra Harvey & Co. som konstaterede, at filtermaterialet for en del var
bortskyllet under rensningen. Vi fik nyt filtergrus i, og det har straks hjulpet.
I flere år har det kunne mærkes, at den ene trykpumpe ikke kunne klare Vandforbruget og da
samtidig centrifugal-pumpen er for dyr i drift, vedtog bestyrelsen at købe en ny trykpumpe fra
Dahlgaard i Holbæk. Den har en kapacitet så stor, at det vil vare mange år, før den bliver for lille, til
at klare vandtilførslen. Bekostningen er ca. 10.000 kr., men da vi allerede har konstateret, at den er
betragtelig mere økonomisk at køre med, kan det nok siges at være en god forbedring.
Generalforsamling den 7/11-1956:
Det forløbne år har givet bestyrelsen mange genvordigheder. I foråret viste det sig, at begge
boringer gav for lidt vand. Vi henvendte os flere gange til Dahlgaard, men på grund af travlhed trak
det ud og en dag gik det galt. Den store store pumpe gik helt i stå på grund af sand i boringen, og
da den stærke varme pludselig satte ind, kunne den lille pumpe heller ikke klare sig, men strejkede
også, så vi stort set ikke kunne pumpe vand op. Vi fik klaret den lille pumpe og satte så gang i en ny
Boring. Den nye boring yder 22 m3 i timen hvilket er tilfredsstillende. Samtidig sættes nye rør og
filter i den store boring, så kan den gøre fyldest igen i mange år.
Generalforsamling den 31/10-1957;
Året er gået forholdsvis roligt uden de mange genvordigheder, som prægede det forgangne år.
Siden den nye boring er kommer i gang, har der ikke været standsning i vandtilførslen, idet denne
boring alene har kunnet klare det største forbrug. Den nye boring, anskaffelse af de 2 nye pumper
og istandsættelse af de gamle boringer har kostet ca. 30.000 kr. Bestyrelsen har forhøjet det
eksisterende lån med det beløb kassebeholdningen ikke kunne klare. Restgælden er i øjeblikket
72.000 kr. H. Helbo Hansen vælges til bestyrelsen og vælges efterfølgende til formand for
bestyrelsen.
I løbet af 1958 konstaterer man, at vandet i den seneste tid har været meget snavset. Brøndborer
Eriksen undersøger filter mm og konstaterer, at dette er for lille ca. 100% overbelastet. Ved et møde
på Stenlille Vandværk beså den samlede bestyrelse dettes filter, og vedtog at bygge et lignende i
Skibby samt at installere en ny trykpumpe i stedet for den gamle centrifugalpumpe der er opslidt.
Tilbuddet lyder på 93.315 kr. Vandværket har til byggeriet optaget et nyt lån i Frederikssund og
Omegns Bank på 75.000 kr.
Vandværkets kasserer Møller M. Mikkelsen er afgået ved døden. Regnskabet føres midlertidigt
videre af Søren Mikkelsen.

Vandværket opført i 1959.
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Generalforsamlingen den 20/10-1959:
Formanden aflagde beretning om nybyggeriet. Under eventuelt vedtog man, at Love og Vedtægter
samt vandafgifter skal revideres. Eventuelt skal der opsættes vandmålere hos flere forbrugere.
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Generalforsamling den 30/12-1960:
Det var lige i sidste øjeblik for den ordinære generalforsamling og der er ingen referater fra
bestyrelsesmøder i den forgangne periode. Det blev overraget H. Højrup at udfærdige Anmeldelser
og Færdigmeldings blanketter til brug ved nyanlæg og udvidelser på eksisterende anlæg.
Endnu et år går uden en linje i protokollen, og herunder er vist den sidste side i protokollen indtil der
afholdes generalforsamling i 1976.

Det skal her bemærkes, at da firmaet Helbo Hansen A/S lukkede forretning og kontor i centrum af
byen i 2005 og i den forbindelse ryddede alt, fandt vandværkets elektriker, overmontør Niels Vinter
en kasse i kælderen, som han kunne se tilhørte vandværket. Det viste sig, at kassen indeholdt
regnskaber og bilag og breve fra vandværkets start i 1903 og op til 1930.
Det var især indholdet i denne kasse, der gav mig lyst til at skrive Vandværkets historie.
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5. Perioden 1976 – 1980.
Den 8. November 1976 afholdtes ordinær Generalforsamling på Skibby Kro.
Da Formanden H. Helbo Hansen er afgået ved døden, og da der ikke er blevet afholdt
generalforsamling siden 1961, ligesom forhandlingsprotokol ikke findes, således at der ikke er
nogen bestyrelse, må en ny bestyrelse vælges, og en ny protokol anlægges.
Kasserer Søren Mikkelsen, som er uden for bestyrelsen har indkaldt til denne Generalforsamling,
og indledte med en kort redegørelse af forholdene.
Til Mødedirigent valgtes Poul Olsen, Rosenvænget.
Da Generalforsamlingen iflg. Lovene ikke var beslutningsdygtig, vedtog man, at nedsætte et udvalg,
som skulle finde ud af de spegede forhold, fremsætte forslag til nye love, og siden indkalde til
Generalforsamling og evt. Ekstraordinær Generalforsamling.
Det foreslåede udvalg kom til at bestå af:
Knud Ph. Nielsen
Søren Mikkelsen
Niels Lauersen
Jørn Lindhardt
Find Poulsen
Det nedsatte udvalg fik frist til 15/2-1977 for at varetage forberedelser som førnævnt, og
Generalforsamlingen tilsagde udvalget ret til at fremskaffe fornøden juridisk og teknisk bistand.
Referent er købmand Sv. Jacobsen

Ekstraordinær Generalforsamling 17/2-1977:
Det udvalg, som blev nedsat ved generalforsamlingen den 8. november 1976, indkaldte til
ekstraordinær Generalforsamling. Dels for at redegøre for det arbejde som var pålagt dem, og især
for at få valgt en ny bestyrelse.
Knud Ph. Nielsen forklarede at udvalget havde kontaktet rådgivende ingeniør Sidelmann, som var
tilstede, og som var kommet frem til det resultat, at det nuværende Vandværk som er etableret i
1903, slet ikke kan komme til at levere og især rense det kvantum vand, som skal bruges i Skibby
nu og fremover. Et nyt Vandværk er derfor den bedste mulighed.
RIR revision, Holbæk fremlagde et konstrueret regnskab, med udgang fra bank- og
girobeholdninger, gældsposter og kontante beholdninger. Regnskabet som gik fra 1.oktober 1975 til
1. oktober 1976, kunne ikke godkendes, men generalforsamlingen tog det til efterretning med
forbehold. Det var især forholdene om evt. manglende Tilslutningsafgifter, som flere mente ikke var
oplyst. Da dette er så stort et arbejdsområde, havde hverken udvalget eller revisor prøvet at få det
undersøgt, men mente at det selvfølgelig vil blive gjort af en ny bestyrelse.
Landsretssagfører Thoregaard, som var blevet foreslået af udvalget, var mødedirigent.
Udvalget forelagde udkast til nye Love og Regulativ til vedtagelse. Efter mange indlæg og
diskussioner mellem mødedeltagerne, blev man enige om, at Generalforsamlingen ikke var
beslutningsdygtig.
Herefter foretoges valg til Bestyrelsen og revisorer. Generalforsamlingen vedtog, at mødedeltagere
som ejede mere end en ejendom, skulle have stemmeret i forhold til disse, mod at opgive Matr.nr. i
Skibby By.
Valgte blev: Knud Ph. Nielsen, Bent Poulsen, Hans Rudkøbing, Finn Poulsen og Jørn Lindhardt.
Med det efter afstemningen oplyste, at Knud Ph. Nielsen havde betalt indskud for 73 parceller på
sin nye udstykning, mente alle udover udvalget at afstemningen var ugyldig. Samme forhold gjorde
sig gældende ved valg af revisorer, og derfor forlod alle foruden udvalget mødet.
Udvalget foretrak derfor straks at gå af og indkalde til ny Ekstraordinær Generalforsamling torsdag
den 3. marts 77, for valg af ny bestyrelse og der sætte deres mandater til rådighed. Finn Skov
havde flere gange foreslået, at afsætte dirigenten. Samme afstemnings forhold som ved de tidligere
møder.
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Ekstraordinær Generalforsamling 3/3-1977:
Ved den Ekstraordinær Generalforsamling som blev afholdt 17. februar, blev valgt en bestyrelse,
som imidlertid straks trådte tilbage, og indkaldte til Generalforsamlingen i aften.
Formanden for den fratrådte bestyrelse, Knud Ph. Nielsen indledte mødet, og forsøgte at give et
oplæg om, hvad det i november nedsatte udvalg havde foretaget sig, men han blev flere gange
afbrudt og forlod talerstolen.
Til mødedirigent valgtes Holger Storm Andersen.
Generalforsamlingens eneste averterede dagspunkt, var ”Valg af Bestyrelse”, men man vedtog dog,
at man forud skulle have lejlighed til, at udtale sig om andre forhold, og især om valg af bestyrelse.
F. Theil Hansen havde først ordet, og foreslog, at der, selv om der har været modstand, skulle der
kunne være en V.V.S. Mester i en kommende bestyrelse.
Næste taler var Jørn Lindhardt, som på opfordring redegjorde for det, af udvalget foretagne arbejde
inden Generalforsamlingen den 17. februar 77.
Find Poulsen havde ordet, kommenterede regnskabet fra den 17. februar, og de derpå følgende
angreb på kasserer Søren Mikkelsen.
Svend Jensen mente ikke, at der skulle være en V.V.S. Mester i bestyrelsen.
Poul Olsen foreslog at ingen håndværksmester, som har sæde i bestyrelsen, skulle kunne deltage i
arbejder uden Licitation.
Finn Skov talte på linie med Poul Olsen, hvorimod Find Poulsen mente som Theil Hansen. Find
Poulsen foreslog, at man skulle se, at få valgt en bestyrelse, og at hovedformålet med denne var, at
få rigeligt og mere rent vand.
René Ludvigsen opfordrede til, at grundejere som evt. ikke har indbetalt indskud, og måske derfor
heller aldrig Vandafgift skulle findes.
Knud Ph. Nielsen fastslog, at vandafgifterne i Skibby sikkert er en af de laveste i Nordsjælland, og
mente ikke, at forhøjelse af tilslutningsafgift og vandafgift skulle afskrække så meget.
Til Bestyrelsen foresloges følgende:
Jørn Lindhardt
Jørn Jerow
Poul O. Olsen
Knud G. Højrup
H. Storm Andersen
Hans Rudkjøbing
Carl Chr. Hansen
Finn Skov
E. Munkholm
John Westi Christensen
Find Poulsen
Martin Willumsen

Højtoften
Højtoften
Rosenvænget
Hovedgaden
Marbækparken
Grønnevej
Violvej
Hovedgaden
Hovedgaden
Violvej
Marbækparken
Fogedgårdsvej

Borgmester Jacob Petersen blev foreslået som repræsentant for Skibby Kommune. Da der var delte
meninger om Jacob Petersens valgbarhed, blev der afholdt alm. afstemning. For valg stemte 17 og
imod stemte 67, resten undlod at stemme.

Herefter fulgte en debat, om en eller flere stemmer for hver interessent i forhold til ejendomme,
almindelig afstemning.
For en stemme pr. fremmødt stemte 128 – imod stemte 2.
Til bestyrelsesvalget foreslog dirigenten skriftlig afstemning.
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Der blev afgivet 147 gyldige stemmer der fordeltes som følger:
H. Storm Andersen
Poul O. Olsen
Hans Rudkjøbing
E. Munkholm
Jørn Jerow

141
118
113
93
86

Disse 5 danner ny bestyrelse. Endvidere fik:
Jørn Lindhardt
79
Carl Chr. Hansen
73
Og er henholdsvis 1. og 2. suppleant. Derudover fik: Knud Højrup 69 – Finn Skov 68 –
Morten Willumsen 57 – Find Poulsen 56 og John Westi Christensen 53 stemmer.
På hver stemmeseddel skulle der skrives navnene på 7 kandidater.
Underskrevet af dirigenten: H. Storm Andersen og referenten: Sv. Jacobsen.
Ved bestyrelsesmøde den 8. marts 1977 konstituerer bestyrelsen sig således:
Formand H. Storm Andersen, Næstformand og kasserer Poul Olsen, Teknisk udvalg
Jørn Jerow og Hans Rudkjøbing og sekretær E. Munkholm.
Man vedtager at kassereren sammen med Søren Mikkelsen og Sv. Jacobsen skulle forsøge, at
finde frem til evt. manglende tilslutnings- og vandafgifter.
Til at lave udkast til nye love og regulativ og takstblad udpeges P. Olsen og E. Munkholm.
Teknisk udvalg skal undersøge muligheder for renovering af gl. vandværk contra nyt vandværk.
Endvidere boringer og ledningsnet.
Som man kan se, er der nok at tage fat på og de enkelte udvalg mødes og allerede ved et
bestyrelsesmøde den 6/4-77 er man klar med udkast til nye vedtægter, regulativ og takstblad.
Teknisk udvalg - T.U. begynder registrering af ledningsnettet. Ligeledes igangsættes nødvendige
reparationer på vandværket.
Økonomiudvalget arbejder på overgang til edb for opkrævninger og regnskab. Alle papirer og
tegninger vedrørende vandværket skal opbevares hos formanden.
Der holdes flere møder med kommunen og vandværksforeningen.
Teknisk udvalg har været i forbindelse med firma, der foretager undersøgelser af ledningsbrud,
hvilket efter T.U.’s mening ikke er særlig meget bevendt, men til gengæld meget dyr. T.U. foretager
kontrol af ledninger ved afspærring af de enkelte hovedledninger om natten.
Man undersøger mulighederne ved at lade regnskab og opkrævninger overgå til Multidata.
Teknisk udvalg udarbejder et notat dateret 1/6-1977 med en konklusion, der helt tydeligt viser,
hvilke tiltag der skal iværksættes øjeblikkeligt og hvilke arbejder, der skal udføres hvis man skal
forbedre den nuværende vandforsyning. Man bør snarest forberede nyt vandværk.
På bestyrelsesmøde den 4/7-1977 på Skibby Kro planlægger man ekstraordinær generalforsamling
for ændring af vedtægter mm.
På grund af reglerne i nuværende vedtægter planlægger man også næste ekstraordinære
generalforsamling. Formanden lader fremstille stemmesedler.
Man vedtager at invitere et medlem fra vandværksforeningen med til generalforsamlingen.
Der vil blive indkøbt 1 stk. tegningsarkiv samt 1 stk. skab til korrespondance.
Fremtidige bestyrelsesmøder vil blive afholdt den 1. tirsdag i hver måned.
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Ekstraordinær Generalforsamlingen den 15-9-1977:
Mødet startede kl. 19:20, der var fremmødt 116 stemmeberettigede medlemmer.
Der skulle stemmes om nye vedtægter, regulativ og takstblad. Finn Skov foreslog at man skulle
montere vanduhre hos alle interessenter og derved spare 50% af det nuværende forbrug. De store
udgifter ved installation og måleraflæsninger fremover mente man ikke stod i forhold til eventuelle
besparelser.
Det har senere vist sig, at det nok havde været en god ide.
Efter flere diskussioner blev alle 3 punkter vedtaget med overvældende flertal.
Jørn Jerow informerede om vandværkets stand og gættede på en pris på 600.000 til 1.5 mill. for et
nyt vandværk. Formanden kom i sin afslutning ind på, at en ny vandlov er på vej, hvor kommunerne
har det fulde ansvar for vandleverancer. Så et evt. nyt vandværk vil nok blive bygget med
kommunal støtte.
På bestyrelsesmødet den 4-10-77 deltog revisor Axel Sørensen og der blev talt om det nuværende
regnskab og opkrævninger via Multidata. Man vil rette henvendelse til byens banker med henblik på
forrentning af kassebeholdningen. Teknisk udvalg har undersøgt mulighederne for renere vand, fra
Fr. Dahlgaard kan der lejes et renseanlæg, det blev vedtaget at forsøge med dette snarest muligt.
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På bestyrelsesmødet den 1-11-77 har man indhentet tilbud på forrentning af kassebeholdningen og
man binder 280.000 i 3 måneder til 18 % p.a. Økonomi udvalget undersøger til næste møde
finansieringsmuligheder af nyt vandværk til ca. 1.5 mill. Kr.
På mødet den 6-12-77 har bestyrelsen godkendt at N. C. Laursen fortsætter med vandværkets
daglige drift, og at løn fra den 1-10-77 er fastsat til kr. 1.000 pr. måned.
Bestyrelsen har besluttet, at samtlige ledningsbrud, samt tekniske problemer ordnes af den enkelte,
men at det straks meddeles på Vibevej.
Bestyrelsesmøde den 10-1-78: Til næste møde udarbejdes liste over hvem der skal have
vandmåler. T.U. udarbejder en arbejdsplan for Skibby Vandværk. T.U. undersøger hvad rør på
lager ved Brandstationen er værd for derefter at tage stilling til, hvad der skal ske med disse.
Generalforsamling afholdes den 2. marts 1978 kl. 19.30 på Skibby kro.
Ved mødet den 2-2-1978 gennemgår bestyrelsen udkast til regnskabet sammen med revisor.
Bestyrelsen har forberedt til Generalforsamling og udskrevet kladde for indkaldelse. Munkholm er
pålagt at pakke udsendelser, der udsendes mandag d. 6-2-78. Der udsendes dagsorden, vedtægter
og regulativ. Poul Olsen og H. Storm Andersen samler alt materiale vedr. sagen Knud Ph. Nielsen
der indsendes til Vandværksforeningen.
Første ordinære generalforsamling siden 1961, der afholdes på Skibby kro den 2-3-1977:
F. Theil Hansen vælges til dirigent og formanden aflægger en 3 sider lang beretning, der opridser
de mange problemer med både vandværket og ledningsnettet, f.eks. har man ved natlige målinger
ved hjælp af frivillige konstateret, at der forsvinder ca. 200 m3 rent vand via utætte ledninger. Der er
dog også lyspunkter bl.a. har man fået et godt samarbejde med Teknisk Udvalg i kommunen,
således at en ny byggesag ikke kan afsluttes før Vandværket har godkendt installationen og bidrag
er betalt. Med hensyn til nyt vandværk havde vi planer om at begynde på bygningen medio 1979,
men det er usikkert så længe ledningsnettet belaster økonomien så voldsomt.
På mødet den 10/5-78 indstiller T.U. på det kraftigste at arbejdet med etablering af ny
rentvandsbeholder igangsættes hurtigst muligt, både af hensyn til nedstyrtningsfaren ved den
gamle, dels af hensyn til frostfaren i den kommende vinter. En ny rentvandsbeholder vil desuden
bevirke en bedre udnyttelse af de eksisterende filtre.

Ingeniørfirmaet John Fjordbak & Tage Petersen udarbejder projekt for nyt vandværk og etape 1:
Opførelse af rentvandsbeholder udbydes i offentlig licitation.
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På bestyrelsesmødet den 26-09-78 har Sparekassen SDS Skibby givet tilsagn om at betale
omkostninger vedr. omlægning til andet EDB system pr. 1/1-1979.
På bestyrelsesmødet den 21-11-78 er der 17 punkter til debat, mange vedrører manglende betaling
af tilslutningsbidrag, og her i punkt 10 er samarbejdet med kommunen ikke som refereret på den
tidligere generalforsamling.

Arbejdet med den nye rentvandstank er afsluttet, og nu skal der findes likviditet til at fortsætte
arbejdet med det nye vandværk.
Det går ikke alt for godt med EDB systemet, og det var vel også derfor SDS tilbød at betale
omkostningerne ved omlægningen.
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På bestyrelsesmødet den 30-1-79 konstaterer man, at Multi-Data’s arbejde med regnskab og
opkrævninger stadig kører meget utilfredsstillende med mange fejl.
Nuværende kassebeholdning er ca. 500.000, det blev vedtaget at binde 200.000 til størst mulig
rente. T.U. har indhentet priser på overbygning til rentvandsbeholder. Det blev vedtaget at
igangsætte dette byggeri snarest.
Honorar til bestyrelsen blev drøftet, dog uden egentlige forslag.
Bestyrelsesmøde den 20-2-79: Honorar til bestyrelsen blev foreslået.
T.U. har indhentet tilbud fra lokal håndværker til bygning på vandværket.

Bestyrelsesmøde den 20-3-79: Oplæg til generalforsamlingen blev gennemgået.
Der er tegnet forsikring på det nye vandværk. Der er indgået kontrakt med Tømrermester Jens G.
Nielsen vedr. overbygning af rentvandsbeholder.
Generalforsamling den 26-3-1979 på Skibby kro.
Formanden bød velkommen og indledte med mindeord:
Vandværkets tidligere kasserer gennem en menneskealder Møller Søren Mikkelsen er i det
forgangne år afgået ved døden, ligeså er det gået vandværkets bestyrer vognmand Niels Laursen,
der døde her for ganske nylig. Niels Laursen nåede sidste år sit 50 års jubilæum i vandværkets regi.
For dem begge gjaldt det, at de var af den gamle skole, hvor ære, påpasselighed og ansvar gik
frem for alt – Vi Skibby borgere kan takke disse to mennesker for, at vi i perioden uden
vandværksbestyrelse og formand fik vand i vore haner – de to kørte på eget initiativ vandværket.
Søren Mikkelsen fratrådte som kasserer i vandværket ved generalforsamlingen den 15-9-77. Vi
kunne ikke formå ham til at fortsætte, arbejdet var blevet for stort. Niels Laursen fulgte vandværket
og dets drift lige til det sidste og han glædede sig over den nye udvikling. Tak til dem begge – Ære
være Deres minde.
For et år siden fik I oplyst, at der var mulighed for en påbegyndelse af Vandværksudbygning medio
1979 – imidlertid har udviklingen i Skibby og dermed vandværkets økonomi overskredet enhver
forventning, hvorfor den 5 årige investeringsplan er sat i gang. På den tekniske side er der arbejdet
på 3 fronter samtidig:
1. Opretholdelse af tilstrækkelig vandforsyning fra det gamle værk.
2. Planlægning og opførelse af nyt værk.
3. Den rent tekniske administration.
1: Det har ikke været uden problemer, men et lille transportabelt værk fra Dahlgaard har kørt hele
sommeren. Hydrofoerne er ved at være gennemtærede.
Skylleanlæggets automatik har svigtet. 2 af 3 råvandspumper er udskiftet. Ved at omkoble
rentvandspumper til anden rækkefølge er der sparet meget på strømforbruget – fra ca. 60.000 til
40.000 p.a.
Der har været 23 registrerede brud på ledningsnettet.
Der er fortsat forbud mod havevanding. Ledningsnettets registrering går stødt fremad, under
arbejdet med planerne fandt T.U. den oprindelige plan fra 1903, den var meget medtaget, men en
litograf klarede den og vi kan i dag kopiere den. Såfremt nogle kunne tænke sig denne plan, kan
den bestilles hos Rudkjøbing og koster 15 kr. Døgnforbruget har i juni været 900 m3 og i
gennemsnit hele året 780 m3.
I dag, hvor vi er dobbelt så mange forbrugere, og alle har vandmålere er døgnforbruget ca. 425 m3.
2: Så til det nye – T.U. drog land og rige rundt for at se på muligheder og hvordan sagen skulle
gribes an. Efter en del løse skitser og snak med rådgivende ingeniører og ikke mindst Fr. Dahlgaard
(som har bygget det eksisterende værk) projekterede man en ny rentvandsbeholder dobbelt så stor
som den eksisterende. Arbejdet blev udført af entreprenør Lerdrup Nielsen med aflevering 31-1-79
til en pris af 396.000.
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T.U. havde planerne klar til fortsættelse med overbygningen der blev udbudt som underhåndstilbud
mellem en udenbys og indenbys entreprenør.
Tømrermester Jens G. Nielsen var billigst med et bud på 180.000 + moms.
Byggeriet er færdig i næste måned.
3: Der er efterhånden installeret vandmålere på alle større vandforbrugere, hvilket har betydet en
ikke uvæsentlig indtægtsforøgelse. Registreringssystemet for nye vandforbrugere kører fint i
samarbejde med kommunens tekniske forvaltning. Der er efterhånden en del der har fundet ud af,
at vi her i Skibby kører efter de samme principper som de fleste andre steder, ingen byggeattest før
der er betalt og vandinstallationen er færdigmeldt fra vandværket til teknisk forvaltning.
Tilslutningsafgifter for nye udstykninger kører også administrativt godt.
T.U. har også haft tid til lidt detektivarbejde, hvor bl.a. Marbækskolen og Skibbyhallen kom i
søgelyset. Der manglede tilslutningsbidrag og en sag startede 20-8-78 med et væld af skriverier
samt møder, hvorefter et forlig blev indgået på 60.000 + moms.
Det blev betalt men samtidig skrev Kommunen, at det dækkede alt fremover for disse to
institutioner. Det kan man da ikke vel, der kommer måske både svømmehal o.a. der kræver
kapacitetsforøgelse, sagen er derfor overdraget til vandværksforeningens advokat.
Økonomiudvalget har det heller ikke for godt, efter et hav af møder med specialister fra Multi-Data,
kører systemet stadig ikke tilfredsstillende.
Omlægningen til ½ års opkrævninger vil forhåbentlig lette det administrative meget, men p.g.a. fejl
har det endnu ikke kunne mærkes.

Det er umuligt i en beretning at få alt med, men for at give et indtryk af et bestyrelsesmøde, vil jeg
oplæse et mødereferat og herefter vil Rudkjøbing vise en film fra vandværket.
På generalforsamlingen blev der godkendt honorar på 55.000 til bestyrelsen.
Takstbladet er på forhånd vedtaget, dog indexreguleres priser svarende til 3,8%.
På bestyrelsesmødet den 8-5-79 behandler man 19 punkter, bl.a. Nødhjælpsværk reetableres nu,
så det kan startes op, når det er påkrævet.
Stadig en del sager, der overgives til advokat.
Også problemer med at få store forbrugere til at installere vandmålere.
På bestyrelsesmødet den 12-6-79 behandler man 17 punkter, herunder er trykstyringsanlæg
modtaget fra Danfoss. Der er forslag fra ingeniører og Dahlgaard vedr. omlægning af
råvandsledninger og midlertidige ledninger mellem nyt og gammelt vandværk.
Forslaget godkendes og sendes til endelig projektering med henblik på udførelse snarest.
På bestyrelsesmødet den 22-10-79 har bestyrelsen vedtaget, at alle nybygninger skal have
installeret vandmålere.
Afregning efter vandmåler forventes igangsat om 3-5 år. Dog tidligst når vandværket har ansat en
funktionær til pasning af bogholderi, opkrævninger og drift af værket.
Dette bliver dog ikke gennemført før vandskatten indføres i 1994.
På mødet den 18-2-80 har T.U. udarbejdet investeringsplan for 1980-82, denne plan blev godkendt
af bestyrelsen.
Med henvisning til investeringsplanen blev det besluttet, at opkræve ekstraordinære anlægsbidrag,
der vil blive opkrævet med kr. 500 pr. 1-7-80 og kr. 500 pr. 1-1-81.
Dette vil blive forelagt ved den kommende generalforsamling for endelig godkendelse.
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Referatet fra generalforsamling uden de store sværdslag, og hvor man vedtager opkrævning af
ekstraordinært anlægsbidrag.
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På mødet den 24-3-80 starter man med en rundvisning på vandværket og herefter konstituerer
bestyrelsen sig med 5 medlemmer, Jørn Jerow fortsætter som konsulent og medlem af teknisk
udvalg. Samme dag har man ansat Tove Nielsen som kontorassistent på deltid, ca. 5 timer pr. uge.
Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 8-9-80. Mødet er indkaldt af Teknisk udvalg, der ikke synes at
samarbejdet i bestyrelsen fungerer godt nok, men efter præcisering af ansvarsområder og
procedurer vedr. post og regnskabs- og likviditets rapportering fortsætter man samarbejdet.
Bestyrelsesmøde den 13-10-80: Der var enighed om at det nuværende system med MULTI-Data og
RIR revison er alt for omstændigt og tidskrævende, ligesom det ikke giver bestyrelsen mulighed for
at følge regnskabsbevægelserne på tilfredsstillende vis. Der var enighed om, at HSA og OB (Holger
Storm Andersen og Ole Buhl) og Kontordamen Tove Nielsen skal undersøge, hvilke muligheder der
findes, f.eks. ved at besøge vandværker af Skibby’s størrelse.
T.U. orienterede om det udarbejdede skitseprojekt på sanering m.v. af det eksisterende ledningsnet
omkring den gamle rentvandsbeholder. Udgifterne vil skønsmæssigt andrage 200.000.
På mødet den 10-11-80 har man opsagt samarbejdet med Multi-Data og vedtaget, at anskaffe et
system fra SCANI med adresseringsmaskine, eldrevet samt alt nødvendigt udstyr i form af borde,
skuffer mm. Det af Tove Nielsen udarbejdede forslag til hovedkort for alle medlemmer blev
godkendt.
På mødet den 8-12-80 orienterede Ole Buhl om det indkøbte materiel til kontoret, der vil gøre den
fremtidige økonomiske styring betydelig mere overskuelig og nemmere. Tove Nielsens
ansættelsesforhold blev drøftet. Det besluttedes at ansætte Tove Nielsen pr. 1-1-81 på en tid
svarende til 20-30 timer pr. uge.
Spørgsmålet om ansættelse af en fast mand på vandværket blev drøftet. HSA, HR, og JJ (Holger
Storm Andersen, Hans Rudkjøbing og Jørn Jerow) finder det absolut påkrævet at der ansættes en
mand til at varetage den nuværende bestyrelses væsentligste arbejdsopgaver, hvis alle de kræfter
og alt det arbejde bestyrelsen gennem de sidste 4 år har lagt i Vandværket, ikke skal gå tabt efter
den kommende generalforsamling, hvor alle 3 ”gamle” bestyrelsesmedlemmer er på valg.
Endvidere har JJ tilkendegivet at han trækker sig ud af vandværksarbejdet umiddelbart efter
generalforsamlingen i marts 1981.
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5. Perioden 1981 – 1994.
Bestyrelsesmøde den 9-2-81: Spørgsmålet om fremtidige bestyrelsesmedlemmer blev drøftet. Alle
de nuværende bestyrelsesmedlemmer fremkommer med emner på næste møde. Den næste
generalforsamling nærmer sig den skal holdes i marts måned. OB fastsætter dato og aftaler det
fornødne med Skibby kro. Der er i bestyrelsen stadig større utilfredshed med det nuværende
regnskabssystem, der udarbejdes af RIR-revision. OBi (Ole Binder) fandt, at der var behov for et
universal-måleinstrument i forbindelse med værkets opbygning og fremtidige drift. Det blev besluttet
at bemyndige OBi til at købe det ønskede instrument til en pris af ca. 3.000 kr.

Referat af Generalforsamling den 18-3-1981 på Skibby Kro.
Valg af dirigent: F. Theill Hansen. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
Formandens beretning: HSA orienterede om bestyrelsens arbejde herunder: Omlægning af
regnskabssystem, således at alt administreres fra vandværkets kontor.
Ansættelse af en vandværksbestyrer.
At det nye vandværk starter op den 1-4-81, kapaciteten er det dobbelte af det nuværende behov.
At prisen på det nye værk svarer til den kalkulerede pris i 1977 – 1.6 mill.
At opførelsen af vandværket har været mulig p.g.a. en stor velvillighed blandt interessenterne.
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.
Revisor Axel M. Sørensen gennemgik regnskabet for 1980, godkendt uden kommentarer.

Takstblad: Taksterne stiger 8,56 % pr. 1-4-81, godkendt uden kommentarer.
Honorar, forslag fra formanden: Hans Rudkjøbing kr. 20.000, øvrige medlemmer kr. 500 pr. år.
Godkendt uden kommentarer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsens forslag:
Helge Henriksen
17
Erik Stig Jacobsen
26
Bendt Nielsen
24
Fra salen:
Torben Jepsen
11
Svend Nielsen
12
Der var mødt 30 stemmeberettigede.

Eventuelt:

Havevanding – Vandkvalitet – Underskrifts kompetence.

Ledningsnettet kan ikke klare den ekstra belastning som havevanding vil medføre. Hvis der tillades
havevanding, vil måler blive krævet.
Vandkvaliteten er tilfredsstillende, overholder lovens krav.
Bestyrelsen kan bemyndige enhver konsulent m.v. til alene at tegne vandværket overfor
myndighederne.
Konstituerende bestyrelsesmøde på Vandværket den 9-4-81:
Formand
Erik Stig Jacobsen
Næstformand
Kaj Nielsen
Kasserer
Ole Buhl
Sekretær
Helge Henriksen
Medlem
Bendt Nielsen
Bestyrelsesmøde afholdes den anden mandag i hver måned.
H. Henriksen er inhabil i sager, der vedrører ham og A/S Knud Ph. Nielsen.
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Bestyrelsesmøde den 22-4-81: Formanden bød velkommen til Jørn Jerow som orienterede
bestyrelsen om verserende sager. Vedr. sagen med Skibby Kommune vedtog man at bede Advokat
B. Jørgensen sende sagen til Hovedstadsrådet. Jørn Jerow tilbød at køre de verserende sager
færdige til de i forvejen aftalte takster, dette blev godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede
afløser af bestyreren ved ferie eller sygdom, man blev enige om, at der skulle aflønnes efter
forbrugte timer.

Installation
af de nye
filtre.

Bestyrelsesmøde den 11-5-81: Afleveringsforretning med firmaet Dahlgaard, hvor direktør
Dahlgaard var mødt. Mangelliste som var udfærdiget af bestyreren blev gennemgået, og Dahlgaard
lovede at mangler hurtigt skulle blive udbedret.

Og ilttårnet

Bestyrelsesmøde den 9-6-81: Kaj Nielsen er trådt ud af bestyrelsen på grund af tidsnød. 1.
suppleanten Svend Erik Nielsen er indtrådt i bestyrelsen og Bendt Nielsen overtager posten som
næstformand. Vedr. Boring 2 mener bestyrelsen at stigrøret er tæret så meget, at boringen, i stedet
for at give 30 m3/t, kun giver 6 m3. Man besluttede at udskifte røret samt at montere en ny og mere
økonomisk pumpe. Arbejdet udføres i juni. Bestyrelsen besluttede at afbryde forsyningen til
Stationsvej 3 uden yderligere varsel.
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Bestyrelsesmøde den 10-8-81: Alle mangler er udbedret, og fakturaer fra Dahlgaard kan betales.
Da bestyrelsen finder, at for mange interessenter ikke indbetaler vandafgift, skønt flere rykkere er
udsendt, vil man for fremtiden lukke for vandet, når diverse advarsler er blevet overskredet. Vedr. bil
til bestyreren udsættes dette til et senere tidspunkt. Investering i vandmålere til alle interessenter
udskydes til et senere tidspunkt.
Bestyrelsesmøde den 20-1-82: Bestyreren fremlagde budgetforslag for 1982. Heri indgår
anlægsudgifter på 330.000 kr. ekskl. moms til ledningsarbejder Hovedgaden ”syd” samt ny boring.
Bestyrelsen drøftede forslag om opkrævning af ekstraordinært anlægsbidrag på 2 x 100 kr. for
almindelige forbrugere og noget mere for stor-forbrugere. Forslag om forhøjelse af vandafgiften,
eller optagelse af lån blev også drøftet. Forslagene fremlægges, efter at være behandlet af
bestyrelsen, på generalforsamlingen. Bestyrelsen vedtog indkøb af ny eller god brugt cykel til
vandværksbestyreren.
Generalforsamling den 10-3-1982 på Det gamle Apotek: Formanden Erik Stig Jakobsen berettede
at det nye vandværk startede 1-5-81 en måned senere end planlagt. Vandværket har 774
interessenter fordelt på 917 anparter. Elforbruget er ca. 120.000 kwh om året. Takstbladet blev
godkendt med en stigning på 11,43%. Generalforsamlingen godkendte forslaget fra bestyrelsen om
intet honorar. Bestyrelsen fremlagde forslag om ekstraordinært bidrag på 2 x 200 kr. til dækning af
nye vandledninger og ny boring. Man drøftede bestyrelsens forslag og efter afstemning, hvor kun 1
gik imod, godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslag.

De sidste punkter fra generalforsamlingen :
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På bestyrelsesmødet den 15-3-82 konstituerer bestyrelsen sig således:
Formand
Svend E. Nielsen
Næstformand
Erik Stig Jakobsen
Kasserer
Bendt Nielsen
Sekretær
Helge Henriksen
Medlem
Trolle Simonsen
Trolle Simonsen har fortrudt, og ønsker at blive løst fra sin bestyrelsesopgave. Torben Jepsen
indkaldes til næste møde.
Man vedtager at annoncere i Skibby Posten vedr. opkrævning af ekstraordinært bidrag og referat i
Frederiksborg Amts avis.
Bestyrelsesmøde den 3-8-82: Ledningsarbejde på Hovedgaden fra Degnebakken til Stationsvej
overdrages til Finn Skov, pris 366.920 kr.
Bestyrelsesmødet den 7-9-82: Prøveboring igangsættes straks – ny boring 4, vi entrerer med
brøndborer Brøker, Holbæk. Under eventuelt vedtages det, at overdrage dokumenter fra
vandværkets barndom til H.P. Pedersen, Lokalhistorisk Arkiv.

5
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På bestyrelsesmødet den 5-10-82 er der overslag på ny boring på kr. 90.250 som
produktionsboring, prøveboring vil koste ca. 40.000. Den økonomiske oversigt viser et forventet
overskud på 170.000 mod 110.000 i budget. Det skyldes især øgede indtægter på forbrug via
målere.
Ekstraordinært bestyrelsesmøde søndag den 12-12-82: Filtertanke – de synlige tæringer er tiltaget.
Hans Rudkjøbing redegjorde for sit synspunkt og Korrisionscentralen kontaktes for en nærmere
besigtigelser af skaderne. Vandværksforeningen kontaktes for evt. juridisk bistand, og Dahlgaard
rekvireres for tømning af én filtertank.

Generalforsamling den 15. marts 1983 på Skibby Fritidscenter: Formandens beretning er meget
detaljeret og det nok vigtigste punkt – filtertankenes tæring er beskrevet her:

På bestyrelsesmødet den 24-3-83 konstituerer bestyrelsen sig således:
Formand
Bendt Nielsen
Næstformand
Erik Stig Jakobsen
Kasserer
Torben Jepsen
Sekretær
Helge Henriksen
Medlem
Svend E. Nielsen
Filtertank nr. 2 fyldes med filtermateriale den 25-3-83. Hovedledningsarbejdet er opstartet den 21-383, bestyreren underskriver løbende aftalesedler og såfremt der er tvivl om mængder, beløb eller
andet forelægges de for bestyrelsen (Formanden).
Bestyrelsesmøde den 17-5-83: Filterbeholder 1 tages i brug den 20-5-83. Der er kommet rapport fra
Korrosionscentralen.

På mødet den 22-6-83 besluttes det at bede Brøndborer Brøker, Holbæk om at overtage arbejdet
grundet afbud fra Brøndborer Christiansen. Vandanalyser viser forhøjet jernindhold, formentlig på
grund af filterreparationer.
Bestyrelsesmøde 29-8-83: Filterreparationer – Dahlgaard har opgjort udgifterne til ca. 90.000 og
beder vandværket deltage i udgifter til kapillarprøver. Dette afvises af bestyrelsen. Under driften kan
vi se at døgnforbruget er op til 1100 m3 og Menighedsrådet er blevet opkrævet ekstra anlægsbidrag
ved ombygning af præstegården.
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Uddrag af rapporten fra Korrosionscentralen.
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På bestyrelsesmødet den 3-10-83 er der afholdt licitation på Vandværket vedr. råvandsledning til
den nye boring. Hilbert Jensen, 63.000 og Finn Skov 70.000. Hilbert Jensen udfører entreprisen.
Helbo Hansen får overdraget kabelleverancen til en pris på 20.485. Brøndboreren er i dag nede i en
dybde på 42 meter.
Møde med Kommunens Tekniske Forvaltning den 21-11-83. Mødet er kommet i stand på
Vandværkets foranledning, som følge af uoverensstemmende opfattelser af forretningsgangen
mellem Vandværket og Teknisk Forvaltning. Man gennemgår konkrete sager og får ryddet op, og
aftalt retningslinjer fremover.

Bestyrelsesmøde den 9-12-83: Under prøvepumpning af den nye boring 4 manglede den nye
pumpe ca. 15% i fuld ydeevne. Brøker afmonterer pumpen for eftersyn på fabrikken. Pumpen
indeholdt småsten og halmrester m.m. Brøker forsøger oprensning af boringen og finder en sæk
med småsten og grus materiale. Vandværket rekvirerer TV-inspektion af boringen. Inspektionen
viste, at der tilsyneladende ikke er flere sten, men kun slam i bunden af boringen. Dette forsøger
Brøker at fjerne før genmontering af pumpen.
Boringen har været udsat for hærværk.
Bestyrelsesmøde den 9-1-84: Rapport fra Brøker om ”hærværket” og hvorledes problemerne blev
løst uden udgift for Vandværket. Samlet investering for den nye boring 260.820 kr. Indkøb af
sneslynge (jvn. sidste ref.) vil ikke finde sted, idet prøvekørslen ikke viste gunstige resultater.
Generalforsamling den 16. marts 1984: Formanden Bendt Nielsens beretning omhandler
reparation af filtrene, ledningsarbejder i Hovedgaden og Birkevej, den nye boring 4 og fjernelse af
den gamle rentvandsbeholder. Vandforbruget i 1983 var 258.000 m3, største døgnforbrug var 1150
m3 og normalen mellem 6-700 m3. Der er i årets løb blevet afholdt 14 bestyrelsesmøder.
Vandværket har som forsøg ladet installere 3 magnetiske afkalkere der har været i drift 1 år, alle er
enige om at der er en gunstig virkning.
H.S. Andersen foreslog, at generalforsamlingen henstillede til bestyrelsen, at da O. Binder var et så
stort aktiv for vandværket, skulle bestyrelsen hæve O. Binders løn. Dette blev godkendt af
generalforsamlingen.
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På bestyrelsesmødet den 27-8-84 har man igen konstateret tæring på filter 1 og rykker Dahlgaard
for svar vedr. garanti på reparationer udført i 1983. Der er gang i hovedledningsarbejder på
Hovedgaden og Damgårdsvej.
Bestyrelsesmøde den 24-9-84: Økonomi – Samlet indestående på bundne konti 1.1 mill.
Bestyrelsen har en masse problemer som tidligere, men har lovet sig selv, at der ikke skal mangle
penge til investeringer fremover. Der skal heller ikke opkræves flere ekstraordinære bidrag, så
derfor skal der helst spares op til uforudsete udgifter.

Boring 1 er nedlagt som produktionsboring og ændret til pejleboring (man måler vandstanden).
Pumpen er renoveret og henlagt i depot. Boring 3 er forsynet med rustfrit pejlerør fra boring 1 og er
nu mulig at pejle. Hovedstadsrådet har givet endelig tilladelse til indvinding af 470.000 m3 årligt
frem til 2010. Det nyeste sæt iltningskompressorer er slidt ned, det igangværende sæt er
nyrenoveret for 2. gang og driftssikkerheden er ikke god. Bestyreren kan indkøbe nye kompressorer
indtil kr. 20.000. Forbrugerne er meget generet af urent (sort) vand efter ledningsafbrydelser. Det er
hovedsageligt mangan aflejringer fra vores ”dårlige filterperiode”, som vel næppe er overstået
endnu.
Bestyrelsesmøde den 22-10-84: Ledningsarbejder er afsluttet, men samarbejdet med
entreprenøren er ikke forløbet uden problemer. Problemet med urent vand løses bedst ved
udskylning via brandhaner.
Det var ikke uden vanskeligheder, når man skulle koble om mellem nye og gamle ledninger ved
ledningsarbejde. Man manglede ventiler, og måtte lukke på vandværket og koble om om natten.
Her er uddrag af 3 siders notat om arbejdets gang:
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Bestyreren og formanden bruger nogle nætter på udskylning af ledningsnettet og i referatet fra 1911-84 under eventuelt: Julefrokost afholdes på Sønderby Kro den 14-12-84, men først er der
bestyrelsesmøde på vandværket.
Generalforsamling den 5. marts 1985 på ”Det gamle Apotek”. Uddrag af Formandens beretning:
Trods omfattende reparationsarbejder på filtertanke i 1983, er der i årets løb konstateret nye
tæringer i lighed med tidligere, dog i mindre omfang. Foreløbigt holdes et ”vågent øje” med
udviklingen. På længere sigt kan det betyde nye betydelige udgifter.
Generalforsamling den 4. marts 1986 på ”Det gamle Apotek”. Under godkendelse af takstblad kan
man læse følgende:
Bestyrelsen foreslog at taksterne forhøjes med 3,4%. Freddy Christensen foreslog, at der ikke
skulle ske forhøjelser i 1986. Debat mellem medlemmerne og kassereren om det rimelige i en
forhøjelse af taksterne. 3 stemte imod, 12 stemte for og 1 stemte ikke. Takstbladet godkendt.
Bestyrelsesmøde den 28-4-86: Ny boring 5, tilladelse fra Hovedstadsrådet er fremkommet,
tilladelse fra Amtet mangler. Indhente tilbud fra Brøndborer.
Bestyrelsesmøde den 13-10-86: Hilbert Jensen har afsluttet renovering af slambassin.
Ny boring 5 igangsættes.
Vandværket har indkøbt polaroid kamera.
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Bestyrelsesmøde den 13-11-86: De budgetterede anlægsudgifter på kr. 420.000 forventes at ville
blive overskredet med ca. 300.000. Det er den nye boring, der ikke var budgetteret i 1986.

Generalforsamling den 3. marts 1987: Uddrag af formandens beretning:

Spørgsmålet om målere hos alle, behandles på stort set alle generalforsamlinger.
Set i bagklogskabens klare lys, burde man nok havde indført målere noget tidligere, men det var
igen problemerne med filtrene og det stigende vandforbrug, der stjal opmærksomheden hos
bestyrelsen.
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Ved det konstituerende bestyrelsesmøde den 12-3-87 er Erik Nielsen indtrådt i bestyrelsen i stedet
for Helge Henriksen.
Den er helt gal med filtrene igen. Filtermaterialet er, af ikke helt klarlagte årsager, skyllet gennem
bærematerialet i bunden af beholderen og aflejret sig i keglen neden under. Derved har
returskyllevandet ikke kunnet fordele sig og trænge op under filterfladen, men presset sig igennem
langs beholdervægen. Ole Binder kontakter Dahlgaard vedr. overslag og priser på: 1. Reparation af
gamle filteranlæg. 2. Udbygning af eksisterende anlæg.
Bestyrelsesmøde den16-9-87: Tæringen fortsætter i stigende omfang i filtrene og vandkvaliteten er
dårlig på grund af højt indhold af mangan. Vandværket har i perioden 17/8 til 7/9 foretaget
udskylning af ledningsnettet gennem 30 brandstandere. Arbejdet blev, for at genere mindst muligt,
udført i tidsrummet fra kl. 23:00 til 02:30. Forløbet må anses for tilfredsstillende. På foranledning af
Skibby Kommune holder Vandværket ”Åbent hus” lørdag den 26-9-87 fra kl.14:00 til 16:00.
Bestyrelsen deltager.
Det viste sig, at interessen var begrænset : Ingen medlemmer af Vandværket deltog.
Bestyrelsesmøde den 12-11-87: Filteranlæg: Når Bestyrelsen ønsker at udbygge på nuværende
tidspunkt, skyldes det at vi ikke længere har tiltro til, at eksisterende kan repareres og blive
langtidsholdbare. Tilbud på indvendig behandling taget til efterretning. ”Lokalt” forslag til udvendig
behandling taget til efterretning.

Bestyrelsesmøde den 16-12-87: Bestyrelsen har besluttet at udbygning af vandværket bliver
Dahlgaards forslag. Dahlgaard kontaktes for detaljeret maskinprojekt og specificeret tilbud. Ejner
Olsen kontaktes om udførelses af et bygningsprojekt på basis af Dahlgaards maskinprojekt.
På mødet den 20-1-88 har man modtaget overslagspriser på bygning og maskinanlæg, men
priserne synes for høje. Eksisterende filtre repareres løbende – forsøgsvis med plastic-padding.
Resultatet er foreløbigt gunstigt.
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Bestyrelsesmøde den 17-02-88: Der er modtaget et forslag fra en af vore interessenter, om katodisk
beskyttelse af vore eksisterende filtre. Firmaet Guldager kontaktes desangående.
I forbindelse med forestående indførelse af målere hos alle må det være relevant med følgende
spørgsmål: Skal vi afvente myndighedernes udspil ? Ja.
Dermed udsættes installation af målere igen…
Ved Generalforsamlingen den 3-3-1988 orienterede formanden i sin beretning om filtrene og den
snarlige udbygning af vandværket. Endvidere havde der i 1987 været 10 ledningsbrud. De samlede
anlægsudgifter var ca. 350.000 kr.
Det var ofte nødvendigt at afbryde forsyningen ved ledningsbrud og større reparationer, da der
manglede ventiler. Her ser vi Ole Binders markeringer af brud i perioden 1981 til 1994. Den blå er
Vandværket og de grønne boring 4 og 5.
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Bestyrelsesmøde den 19-5-88: Indkøring af anlæg til katodisk beskyttelse pågår, og der er ikke
konstateret nye tæringer siden anlægget blev monteret.
Nyt byggeprojekt godkendt, således at den nye del fungerer som dublet til det eksisterende værk,
kun iltningen er fælles for begge anlæg.
Kontrolboksen til den katodiske beskyttelse. Den samlede investering var lidt under 40.000 kr. og så
lidt til plastic padding. Siden har der ikke været problemer med filtrene. Bestyrelsen kunne godt
have ønsket sig, at det var eksperterne, der havde fået ideen for flere år siden.

På mødet den 8-9-88 har der været licitation over den nye tilbygning. Skibby Entreprenørfirma A/S
var billigst med en entreprise sum på 650.000 kr. Projekt på maskininstallation og tilbud fra
Dahlgaard på 545.852 kr. accepteres også.
Bestyrelsesmøde den 3-11-88: Byggeriet er i gang, og der anvises aconto begæringer.
Under eventuelt fraflytter Svend Erik Nielsen byen og udtræder derfor af bestyrelsen, 1. suppleant
Børge Petersen indkaldes til næste møde. Tak til Svend Erik Nielsen, der har været med siden
1981.
Bestyrelsesmøde 12-1-89: Det nye byggeri – der indkaldes til rejsegilde den 27. januar 1989 kl.
11:00. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen ingen takstforhøjelser i år. Det er første gang
siden 1977.
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Den nye tilbygning øger behandlingskapaciteten med 40% og rentvandsbeholderen fra 400 m3 til
650 m3. Med det stigende vandforbrug er det en tiltrængt udvidelse.
I dag, hvor forbruget er det halve af dengang, har vi overkapacitet i det daglige. Ved udskiftning af
filtermateriale eller andet, kan vi klare os med den ene del af anlægget, og dermed er
forsyningssikkerheden helt i top.

Ved bestyrelsesmødet den 1-6-89 er filterinstallationen fra Dahlgaard stadig ikke færdig og aconto
begæring afvises. Vandforbruget er ca. 60% over normalen, også i nattetimerne. Det må antages at
ca. 200 m3 af det samlede døgnforbrug skyldes vanding.
Bestyrelsesmøde den 28-9-89: Indkøring af filtre. Brev sendt til Dahlgaard vedr. mangel- og
ændringsarbejder. Manglende betaling af anlægsbidrag er overgivet til advokat Bach til retslig
inkasso.
Ved mødet den 11-1-90 har inkassosagen været i retten igen den 19-12-89 hvor der blev berammet
domsforhandling til den 5-2-90 – senere ændret til 14-2-90. Formanden og bestyreren møder op.
Generalforsamling den 8-3-1990: Formanden beretter om den nye bygning og filter installationen.
Under Vandkvalitet og forbrug har han følgende bemærkning: ”Tænk at en almindelig husstand kan
drikke alt det vand de vil for 2 kr. om dagen”.
Der blev heller ikke sparet på vandet – forbruget er steget med 7% til 290.000 m3 i 1989.
Ved mødet den 22-3-90 har man ansat ny kontordame da Tove Nielsen pludselig har sagt op.
Vandværket har vundet inkassosagen. Kassereren bemyndiges til at indkøbe IBM maskinel og
Rambøll Hannemann & Høllund programmer.
Bestyrelsesmøde den 28-6-90: Opkrævninger via EDB er omlagt og alt fungerer, ligeledes er
bogholderiet omlagt og fremover udfærdiges månedlig balance.
Boring 4 sænker 3 meter under drift mod normalt 1 meter. Dette kan betyde begyndende blokering
af tilløbet til boringen. Brøker anbefaler udsyring som eneste mulighed.
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Ved mødet den 29-11-90 vedtager man at rengøre og efterfølgende klore de gamle rentvandstanke.
Endvidere udskiftning af niveaustyring. Dahlgaard overslag på 30.000 kr.
Generalforsamling den 7-3-1991: Formanden Bendt Nielsen bød velkommen. Efter at have
konstateret et beskedent fremmøde på 4 udover bestyrelsen, gik han over til dagsordenen. I
beretningen nævnes overgangen til edb med en investering på 103.000. Ledningsarbejder har
primært bestået af strækningen på Hovedgaden fra Skuldelevvej til Damgårdsvej, hvor den
samlede investering er på 130.000.
Bestyrelsesmøde den 16-5-91: Boring 4 er blevet udsyret med et tilsyneladende godt resultat,
omkostninger 37.000.
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Bestyrelsesmøde den 26-2-92: Inga Gudmandsen, der blev ansat efter Tove Nielsen, er efter eget
ønske fratrådt pr. 17-2-91. Kasserer Torben Jepsen varetager opkrævninger og bogholderi indtil
videre. Vedr. ledningsarbejder udarbejder Erik Stig og Ole forslag til næste møde i april.
Vedr. central afkalkning – Polar er fremkommet med forslag og pris – Kasseret som uanvendeligt.
Generalforsamling den 5-3-1992: Formanden berettede om ledningsarbejder for samlet 628.000 kr.
og at Boring 4 igen ydede som da den var ny.
Nyd lige denne afslutning på beretningen:

Bestyrelsesmøde den 30-7-92: Vedr. havevanding er der opkrævet bøde på 777,50 hos NN som er
betalt. Fru H.K. har forespurgt om fritagelse for bøden på grund af deres høje alder og H.K.’s
fremskredne senilitet .
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Bestyrelsesmøde den 27-8-92: Den er gal med Boring 4 igen og Brøker udtrykker stor skepsis med
hensyn til dens fremtid. Der ansøges om tilladelse til at anlægge erstatningsboring i området.
Ved mødet den 1-10-92 er der afholdt forhåndsmøder med Brøker og
endelig ansøgning om tilladelse til, at anlægge erstatningsboring i
tidligere fodboldbane.
Vedr. digitale ledningskort – Geoplan har opfordret til at deltage
Kommunen og evt. andre vandværker i området. Geoplan oplyser,
andelshavere skal regne med udgifter på 130-160.000 kr.

”Skibbyhøj” med henblik på
nordvestlige hjørne af den
i orienterende møde med
at et vandværk med 1000

Bestyrelsesmøde 10-2-93: Vedr. Boringer: Fremtidig kildeplads tænkes placeret vest for amtsvejen.
Erstatningsboring for boring 4 anlægges i nuværende område som vedtaget 5-11-92. Den nye
boring anlægges når boring 4’s ydeevne er uacceptabel. Samtidig nedlægges boring 4.
Generalforsamling 4-3-1993: Under godkendelse af honorar er følgende referat:
Bestyrelsen ønsker ikke honorar. Godkendt. Generalforsamlingen godkendte at bestyrelsen i stedet
”Forlyster sig på rimelig vis”.
Bestyrelsen foreslog, at man i forbindelse med indførelse af målere hos alle disponerede efter
regulativets bestemmelser, hvad angår udgiftsfordelingen. Forslaget godkendt.
Bestyrelsesmøde den 16-9-93: Bestyrelsen beslutter, at der nu skal indføres vandmålere hos alle
for at opnå en mere retfærdig afregning og ikke mindst den nyindførte afgift på ledningsført
drikkevand.
Bestyrelsesmøde den 21-10-93: Kassereren fremlægger opstillinger til beregning af vandskat for
1994 og fremover. Ligeledes fremlægges forslag til køreplan for indførelse af målere hos alle
forbrugere. Bestyreren fremlagde oversigt over mulige målerindkøb til orientering.
Ved mødet den 25-11-93 vælges målertype og fabrikat – det bliver vådløber i klasse b, Spanner
Pollux fra Brdr. Dahl A/S.
Boring 4: Tilstanden forringes fortsat, pumpen kan evt. sænkes hvorved driftstiden kan forlænges
op mod 2 år. Udgifter anslået til max 20.000 kr.
Bestyrelsesmøde den 18-12-93: Opkrævninger incl. ny vandskat er udsendt 18-12-93. Vandskatten
udgør 1 kr. + moms pr. m3 det første år og stiger herefter hvert år med 1 kr. til max 5 kr.
I 2015 er de samlede vandskatter 6,53 kr. + moms pr. m3, og tænk så på, hvad vi betaler for at
komme af med vandet. Når først politikerne har fået et skatteobjekt, forsvinder det ikke igen.
Bestyrelsesmøde den 3-2-94: Det bemyndiges kassereren og bestyreren at investere bundne
midler i obligationer for max 1.2 mill. Orienteringsbrev om målerinstallation er udsendt den 18-1-94
til alle interessenter. Der rykkes for manglende returnerede måler ordrer efter 15-2-94.
Flygtningelandsby – der etableres en lejr til 175 personer.
Ekstraordinært bestyrelsesmøde 26-2-94: Takstblad 15 anvendes for resten af 1994. Takstblad 16
for 1995 får gyldighed fra 1. januar 1995. Faste forbrugskategorier udgår.

Den valgte type vandmåler.
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Generalforsamling den 3. marts 1994: Formanden beretter om ledningsarbejder for i alt 360.000 kr.
Endvidere Fortæller formanden om indførelse af målere hos alle forbrugere og hvorledes afregning
skal foregå fremover. Børge Petersen udtræder af bestyrelsen og Ole Binder vælges til bestyrelsen.
Her er takstbladene fra 1995 og 2015, som det ses, er der meget beskedne stigninger i
vandværkets priser, når vi ser bort fra anlægsbidraget.

Bestyrelsesmøde 28-7-94: Vandmålere: 826 målerordre retur fra interessenterne og 500 målere
udleveret til installatører.
Ole Binder går på pension, men fortsætter som afløser for Torben Jepsen, der ansættes som
bestyrer pr. 1-8-94.
Ved bestyrelsesmødet den 13-10-94 er Boring 4 sat i drift igen og yder 42 m3/t med en sænkning
på 1,10 meter. Pris 29.533 kr.
Der mangler 11 målerordrer retur fra interessenter, og der er installeret 593 målere og udleveret
799 målere.
Under eventuelt afholdes der julefrokost på Vandværket lørdag den 10-12-94, og så holdes der
udflugt med fruer i januar 95.
Bestyrelsesmøde den 10-11-94 : Vandværksforeningen anbefaler nyt regulativ. Ole og Torben har
sammenlignet og ændringer vedrører primært paragraf numre og overskrifter. Formalia vedr.
Kommunen og lovgrundlag er opdateret. Vi afventer evt. henvendelse fra Kommunen.
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6. Perioden 1995 – 2008.
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Generalforsamling den 16. marts 1995: Formanden Bendt Nielsen bød velkommen og efter at have
konstateret et fremmøde på 15 interessenter udover bestyrelsen, gik han over til dagsordenen.
Formanden beretter om ledningsarbejder for 168.000 kr. og indkøb af målere for 184.000 kr.
Torben Jepsen afgår fra bestyrelsen og Jørgen Skibsted vælges.
Vandindvindingen i 1994 har været 218.700 m3 et fald på 12.000 m3 i forhold til 1993. Det kan
oplyses at forbruget er faldet 12,5 % de to første måneder af 1995.
I forbindelse med, at der flere steder i landet blev konstateret pesticider i drikkevandet, har vi også
analyseret for de 8 mest almindelige pesticidrester. Resultatet af analysen blev offentliggjort i
Lokalavisen de 26-4-94. Der er ikke påvist rester, detektionsgrænsen er 10ng/l.

I dag kontrolleres for 33 pesticidrester.
Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig således:
Formand
Bendt Nielsen
Næstformand
Ole Binder
Kasserer
Erik Stig Jacobsen
Sekretær
Erik Nielsen
Medlem
Jørgen Skibsted
Automatisering af styringsanlæg: Tilbud fra Helbo Hansen A/S er accepteret med forbehold for valg
af programpakke. Torben har besøgt Brodersen, hvilket har resulteret i usikkerhed med hensyn til
den tilbudte programpakke.

Efterfølgende har vi besøgt Haslev Renseanlæg hvor vi ser programmet PC-Manager fra SA
Teknik. Dette synes at dække vort behov, men protokol til kommunikation mellem den af Helbo
valgte PLC og programmet er ikke til rådighed, men tilbydes senere af SA Teknik.
SRO (Styring – Regulering – Overvågning) anlægget består af PLC (Programmerbar Logisk styring)
der kommunikerer med PC, hvor programmet tilpasses vort behov.

PLC og program til PC.
PLP
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Bestyrelsesmøde den 20-4-95: Digital ledningsregistrering: Jævnfør budget for 1995 vedlægges
resumé af forundersøgelser, projektplan og investeringsforslag. Dette godkendes til igangsætning.
Der indkøbes telefax inkl. telefonsvarer uden oprettelse af selvstændigt nummer, kr. 4.000.
Bestyrelsesmøde den 17-5-95: Problemet med kommunikation med PLC er afklaret og løst den 264. Accept af tilbud med korrektioner sendt 26-4 og ordrebekræftelse fra Helbo modtaget 5-5.
Tilbud fra Arvid Boes Andersen på nødafgang fra vandværket accepteres. Nødafgangen skal sikre,
at vi kan levere vand fra en ekstra afgang på vandværket til Birkevej, hvis der sker et brud på
hovedledningen på Vandværksbakken.

Bestyrelsesmøde 22-6-95: Digital ledningsregistrering – Grundkort er modtaget fra HNG og sendt
videre til Rambøll for konvertering.
PC og printer indkøbt til den digitale ledningsregistrering, 64.810 kr.
Nødafgang færdiggøres snarest.
I forbindelse med Kommunens separering af kloak har Teknisk Forvaltning, ved besøg på
vandværket, givet mundtlig accept på vort projekt. Skyllevand ledes i ny regnvandskloak.
Hilbert Jensen bedes give overslag på arbejdet, forudsat at dette kan udføres sommer / efterår 95.
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Bestyrelsesmøde den 10-8-95: Digital ledningsregistrering - Program fra RHH stadig ikke klar.
Nødafgang OK. Tilbud fra Dahlgaard på brandslangekobling er accepteret, pris 8.559 kr.
PLC styring – Helbo er startet med planlægningen af arbejdet den 7-8.
Kloakprojektet – Hilbert Jensen har givet overslag på 67.700 kr. Bendt har talt med Hilbert om
alternative løsninger. Arbejdet igangsættes i uge 36 og udføres i regning.
Boring 4 – Specifik ydelse er faldet markant.
Bestyrelsesmøde den 14-9-95: Manderup vandværk spørger om muligheden for tilslutning til
Skibby. Vi svarer med forslag til betingelser for tilslutning. Manderup finder ikke disse
tilfredsstillende og fortsætter selvstændigt.
Kommunens kloakprojekt giver en del brud, dels fordi vor tegninger ikke viser korrekt placering og
dels fordi entreprenøren har for travlt.
Bestyrelsesmøde den 26-10-95: Boring 4 – Motorværn slår fra, pumpen udskiftes. PLC styring er
næsten færdig. Separering af kloak er færdig den 5-10. Tilslutning til ny kloak og afpropning af
midlertidig forbindelse til gammel kloak foretaget 23-10. Pris 99.956 kr.
Bestyrelsesmøde den 23-11-95: Boring 4 – Motor er brændt af iflg. Brøker, den sendes til
Grundfoss for fejlrapport. Ny motor er installeret og prøvepumpning foretaget den 15-11.
Bestyrelsesmøde den 9-12-95: Bestyrelsen vedtager ledningsudvalgets nedenstående prioritering.
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Bestyrelsesmøde den 18-1-96: Rapport fra Grundfoss: Slid og tæring på motorindkapsling og
forsikringen afviser at betale.
Lidt statistik over forbrugernes lyst til at svare, og derefter hvordan forbruget faldt i det første hele år
med målere hos alle :
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Bestyrelsesmøde den 22-2-96: PLC styring – Alt fungerer nu og vi har bevaret den gamle el tavle,
således at fejlmeldinger både vises som rød lampe på tavlen og som fejlmeddelelse på PC.
Endvidere har vi etableret manuel start af råvandspumper og kompressorer, hvis styringen skulle
svigte.

Generalforsamling den 7. marts 1996. Formanden beretter om den ekstra afgang fra vandværket til
Birkevej. Som en ekstra sikkerhed kan vi ved evt. brud på hovedafgangsledning fra vandværket,
etablere nødforsyning via brandslangekobling direkte fra udpumpningen til forsyningsledningen i
den gamle vandværkskælder.
Som et alternativ til opdatering af vore gamle kort, har vi investeret i digital ledningsregistrering.
HNG foretog i forbindelse med etablering af gasnettet, en luftfotografering til brug for fremstilling af
digitalt grundkort over Skibby. Dette grundkort ejes af HNG og Skibby Kommune i fællesskab. Vi
har erhvervet brugsretten til grundkortet og vil i 1996 gå i gang med opmåling og indtegning af vore
ledninger og ventiler på grundkortet.
Det 16 år gamle styringsanlæg på vandværket var efterhånden ikke helt tidssvarende, hvorfor vi
besluttede at indføre plc-styring med kommunikation til PC-program til styring, regulering og
overvågning.
Udpumpet vandmængde fra 1976 til 1995.
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Bestyrelsesmøde den 7-11-96; Den gamle VLT (En elektrisk enhed, der regulerer pumpens
hastighed, således at der opretholdes et konstant tryk) udskiftes med ny fra Danfoss, 22.500 kr.
Vi anskaffer mobiltelefon.
Lokalisering og opmåling af stophaner gennemføres i sommerperioden både i 1996 og 1997, når
der er lidt tid tilovers.
Bestyrelsesmøde den 22-11-96: Vi accepterer tilbud fra Granzow på olie frie kompressorer på kr.
15.770 plus installationsomkostninger.

Disse bruges til at ilte råvandet således, at man kan fjerne jern og mangan mm i filtrene og samtidig
give vandet smag.
Kompressorerne har været i drift siden uden de store vedligeholdelsesomkostninger, og har
således været meget driftsstabile i forhold til de gamle oliesmurte kompressorer.
Den 7. februar udsendes følgende til bestyrelsesmedlemmerne:

Inden mødet den 20. februar værdiansættes bygninger, boringer og ledninger ved hjælp af
prisdata fra GAD Jura. Vi ønsker at aktivere disse aktiver i regnskabet, således at vi har et bedre
grundlag for at fastsætte anlægsbidragets størrelse fremover.
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Ole Binder og Torben Jepsen holder møde den 13-2-97 og gennemgår opmålinger og værdiansættelser som forberedelse til møde med revisor og senere bestyrelsesmødet den 20. februar.

Efter detaljeret gennemgang af de enkelte punkter konkluderede revisor således:

På bestyrelsesmødet den 20-2-97 godkender bestyrelsen overgang til det nye regulativ,
værdiansættelsen og således også forslag til nyt takstblad, der skal godkendes af
generalforsamlingen og herefter af Kommunen.
Generalforsamling den 6. marts 1997: Formanden beretter om de forskellige tiltag i 1996, bl.a. at
der har været flere reparationer end normalt. Det skyldes primært Kommunens kloakprojekt, som vi
også må regne med giver ekstra arbejde i 1997.
Boring 4 fungerer, trods tidligere forsøg på afhjælpning, stadig ikke tilfredsstillende og bestyrelsen
besluttede derfor, at etablere den planlagte erstatningsboring i begyndelsen af det nye år.
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Til brug for beslutningen om nyt takstblad og det nye regulativ, var følgende orientering forelagt
generalforsamlingen:

Generalforsamlingen vedtog herefter takstbladet således:
Anlægsbidraget ændres for både det nuværende takstblad og takstbladet for 1998 forudsat det nye
regulativ godkendes af Kommunen. Driftsbidrag for 1998 er uændret, dog reguleres statsafgiften til
5 kr. pr. m3. Såfremt Kommunen ikke godkender det nye regulativ, vedtog generalforsamlingen at
fastholde uændrede takster for 1998.
Det nye regulativ og takstblad godkendes efterfølgende af Kommunen og træder i kraft den 1. april
1997, samtidig ophæves det tidligere regulativ af 15. september 1977.
Første anlægsbidrag efter det nye takstblad bliver i forbindelse med byggeriet af Bymidten, hvor
vandværket skal anlægge forsyningsledning og stik.
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Bestyrelsesmøde den 15-5-97: Forsøg med mindre pumpe til udpumpningen om natten og samtidig
sænkning af trykket, ser ud til at falde heldigt ud. Vi har fået en mere jævn drift med den mindre
pumpe og sparer også el.
Beredskabschefen i Kommunen er kontaktet med henblik på udarbejdelse af beredskabsplan. Aftalt
at vi kommer med udspil og så tales ved.
Bestyrelsesmøde den 26-6-97: Den nye boring er ikke som forventet, Brøker har forsøgt udsyring
og luftblæsning, dette har hjulpet noget, men sænkningen er konstant 4,5 meter ved 40 m3/t. Bendt,
Ole og Torben holder møde med Brøker i morgen og bestyrelsen indstiller at der forhandles ny
boring.
Ved mødet den 27-6-97 med Thomas og Henrik Brøker forklarede de om årsagen til, at det gik galt:
Boringen slugte boreslammet – 15 m3 inden for et lille minut, da man ramte vandlaget. For at redde
boreudstyret tilsættes kemikalier, herunder knuste valdnøddekerner, halmstrå mm for at gøre
boreslammet så tykt som muligt og derved forhindre, at boringen klapper sammen og udstyret går
tabt. Normalt er man så i stand til, at udvaske slammet op igen ved renpumpningen eller som i dette
tilfælde, lade boringen stå med saltsyre i en uge og derefter blæse det opløste materiale op. Dette
tiltag forbedrede sænkningen med 100 %, men man kommer ikke længere ad denne vej. Derefter
forsøgte man, at forlænge prøvepumpningen til 14 dage i håbet om, at vandet skulle presse de
sidste rester af kemikalier og slam op. Dette lykkedes ikke, og så er vi tilbage ved resultatet af
prøvepumpningen.
Henrik Brøker tilbød herefter at etablere ny boring efter anden metode, mod at vandværket betaler
differencen mellem den almindelig anvendte boremetode (rotationsboring ved omvendt skylning) og
tørboring med stålborerør for de sidste 15 meters vedkommende, en udgift på i alt 37.650 kr.
Denne løsning blev accepteret af vandværket.
Bestyrelsesmøde den 30-10-97: Erstatningsboringen virker heller ikke. Referat fra møde med
Brøker aftenen før forelægges bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede at lukke begge boringer og
igangsatte nye undersøgelser og analyser snarest.
Vedr. Bymidten har NESA placeret transformator for tæt på vandledningen i.h.t. deklaration. NESA
bekoster omlægning af vandledningen.
Brev til bestyrelsen den 28. november 1997:

77

Bestyrelsesmøde den 6-12-97: Bestyrelsen havde forinden modtaget 5 siders rapport fra Tage
Sørensen, hvor konklusionen var:

Bestyrelsen kommentarer til materialet udsendt før mødet: Godt og sagligt materiale. Man vedtog at
fortsætte efter Tage Sørensen forslag til handlingsplan.
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Bestyrelsesmøde 8-1-98: Vandforsyningsplan – Skibby Kommune udsender planen til offentlig
høring indtil 20 april 1998.
Forslag til takstblad for 1999: Forbruget er faldet 10,8% i 96 og 97. Hvis faldet fortsætter i 98 og 99,
skal kubikmeter prisen reguleres til kr. 4,25 i 1999 for at give samme indtægt som i 1996.
Bestyrelsen anbefaler stigning til kr. 3,88 + moms.
Generalforsamling den 12. marts 1998: Den foreslåede takstforhøjelse godkendes af
generalforsamlingen. Under regnskab fortalte Birte Christoffersen, der er ingeniør i Kommunens
Tekniske Forvaltning, at vi var det første vandværk i Kommunen, der var gået over til det nye
regulativ og dermed også nye regnskabsprincipper, hvor anlægsbidragets størrelse kan
dokumenteres via regnskabet. Der var enighed om, at dette gav et bedre billede af Vandværkets
faktiske værdi.
Bestyrelsesmøde den 28-5-98: Brøker har færdiggjort arbejdet med boringer således at Boring 6 er
sat i drift med en ydelse på 25 m3/t og en sænkning på knap en meter. Boring 7 kunne ikke
regenereres og benyttes fremover som pejleboring. Boring 4 sat i drift med 10m3/t pumpe og
sænker 1,6 meter.
Bestyrelsesmøde den 20-8-98: Pejlinger viser at vandstanden i boring 4 stadig sænkes. Til
gengæld tyder det på at Boring 6 bliver bedre.
Her ses pejledata for Boring 4 fra start og til slut i 2000, hvor bestyrelsen beslutter at lukke
boringen. Den blå kurve viser vandspejlet i ro, og den røde når boringen er i drift.

På bestyrelsesmødet den 5-11-98: Planerne for ledningsfornyelse og hvad der planlægges igangsat
i 1999.
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Bestyrelsesmødet den 21-1-99: Grundvandsbeskyttelse – Amtet anbefaler, at Kommunen og Amtet
i samarbejde med vandværker med udpumpet mængde over 150.000 m3 skal udarbejde
handlingsplan for grundvandsbeskyttelse inden udgangen af 1999. Kommunen oplyser d.d., at man
vil afvente udspil fra Amtet. Kommunen oplyser også, at man hellere vil øge indsatsen for at bruge
Vandforsyningsplanen i praksis, herunder ikke tillade nye enkeltboringer.
Generalforsamling den 11. marts 1999. Formanden berettede om boringer som tidligere nævnt.
Bendt Nielsen havde også et punkt om Havevanding:
Bestyrelsen vedtog i sommer, at slække på reglerne for havevanding således, at der må vandes
med slange alle dage mellem kl. 19 og 22, dog ikke græsplæner. Dette fik ikke den store betydning
på forbruget, da prisen på vandskat og afledningsafgift i sig selv virker dæmpende på lysten til at
vande have.
Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde er gebyr til Amtet for arbejdet med grundvandsbeskyttelse
indført. Gebyret fastsættes på grundlag af indvindingstilladelsens størrelse. Vi har en tilladelse på
470.000 m3 hvilket søges ændret til 250.000 m3.
Alder på grundvand i Boring 6 er bestemt ved CFC metode, og denne er skønnet til1960.
Bestyrelsesmøde den 20-5-99: Kontrolsystem for målere – ved sidste møde vedtog vi, at indkøbe
kontrolsystem hos Rambøll. Efterfølgende har TJ besøgt udstilling i Tune og her set på systemet –
det er tungt og usmidigt. TJ udvikler eget system i Access til målerkontrol. Tage Sørensen har lavet
2 geoelektriske undersøgelse i området mellem Røgerupvej og Omfartsvejen. Resultatet afventes.
Vi har anskaffet ISDN linje samt modem og får vore første mailadresse.
På bestyrelsesmødet den 2-9-99 har vi anskaffet PC-bank til brug for betalinger og overførsler. År
2000 status: Alle administrative programmer er klar til år 2000. PC-manager til styring af PLC er
ikke klar, hvorfor der anskaffes nyt program og PC.
I Oktober 99 udsendes følgende brev til alle interessenter:
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Ved bestyrelsesmødet den 18-12-99 blev beredskabsplanen godkendt og herefter sendt til
beredskabschefen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde er der planer om ny institution tæt på boring 4 og boring 5.
Bendt Nielsen og Torben Jepsen deltager i møde med Amtet og Kommunen fredag 17/3 kl. 12.00.
Det er en udvidelse til Nøddebakken med en særlig sikret afdeling.
Bestyrelsesmøde 13-4-00: Vi har ved brev fra Amtet fået nedsat vor indvindingstilladelse til 250.000
m3 årligt, gældende til januar 2010. Vi har deltaget i møde med Amtet hvor Grundvandsrådet blev
præsenteret. Hovedopgaven er, i løbet af de kommende 10 år, at kortlægge nitrat som parameter
for sårbarheden i de arealer, der er udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser.
Kortlægningen er prioriteret således, at vort område skal analyseres i 2001. Gebyret til Amtet til
finansiering af rådets arbejde er fastsat til 10 øre pr. m3 for år 2000. Det svarer til en omkostning for
os på kr. 25.000 i år. Fremover skulle gebyret falde til 8 øre pr. m3, men det er måske optimistisk at
tro på dette.
Bestyrelsesmødet 25-5-00: Byggemodning af Hjortevænget – Kommunen har valgt ISS Økodan til
at udføre byggemodningen af 1. etape der omfatter 11 grunde. Økodan har tilbudt at udføre
gravearbejde og lægning af vandrør til en samlet pris på 110 kr. pr. meter. Dette er accepteret på
byggemødet i tirsdags. ABA udfører VVS arbejdet. Kalkulerede investeringer for projektet ca.
150.000 kr.
Bundventil på sugerør til skyllevandspumpe udskiftet af Dahlgaard. Efter ca. 1 måned er den i
stykker igen, og ny stålventil monteret. Denne gang uden beregning.
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Bestyrelsesmødet den 21-9-00: Vi har stikprøvekontrolleret 2 målerpartier. Det ene parti blev
godkendt efter driftskontrolgrænsen og kan således forblive opsat til 2004 før ny stikprøve. Det
andet parti blev forkastet og skal udskiftes inden et år.
Boring 4 er taget ud af drift den 3. august, da den igen sænker 8 meter. Brøker er konsulteret, han
mener ikke, der nogen idé i, at syre og forlænge igen.
Bestyreren foreslår anskaffelse af en bil, især i forbindelse med målerudskiftninger. Det får Ole
Binder, der som bestyrer i 1982 foreslog anskaffelse af en bil til diverse arbejdsopgaver, og hvor
svaret var, at han kunne købe en cykel, til at udbryde: ”Den dreng får alt”. Efterfølgende bliver det
dog Ole Binder, der finder et passende køretøj til Vandværket.

Ved bestyrelsesmødet den 2-11-00 beslutter man at etablere en overdækning mellem gammelt og
nyt vandværk til bilen. Vi accepterer tilbud på materialer fra Bjergmark, som også har lavet
tegninger til brug for ansøgning om byggetilladelse.
Generalforsamling den 8. marts 2001: Formanden fortæller at boring 4 er taget ud af drift. Vi
begyndte planlægning af ny borings placering, men da Amtets kortlægning af grundvand i vort
område foregik i efteråret 2000, afventer vi resultatet af disse undersøgelser, før vi går i gang med
planlægning af ny kildeplads, til brug for evt. nye boringer. Amtet og Kommunen har opfordret til, at
vi fremover tester for benzintilsætningsstoffet MTBE ved boringskontrollen. Bestyrelsen har
vedtaget at analysere for stoffet ved de kommende kontroller. Omkostninger til analyser vil derfor
stige fremover.
Vandforbruget har i 2000 været 158.910 m3 og spildprocenten er nede på 3,1.
Bestyrelsesmøde den 19-4-01: Kommunen har besluttet at byggemodne Hjortevænget både 2. og
3. etape i år, i alt 25 grunde. Anlægsbidrag kr. 746.875 og anlægsbudget ca. kr. 300.000.

82

Bestyrelsesmøde den 24-1-2002: Ny bekendtgørelse fra Miljøstyrelsen – Kontrolprogram for
vandanalyser skal ændres, så vi overholder de nye krav. Information til forbrugerne om vandkvalitet
og andet skal ske 1 gang årligt. Forslag til specielt takstblad for 2003 i forbindelse med
Vandværkets 100 års fødselsdag ? Nej, vi fastholder takstblad for 2003 med uændrede priser i
forhold til 2002.
Generalforsamling den 7. marts 2002: Under regnskab spurgte Aage Johannisson, hvordan det
kunne koste 24.000 at afproppe boring 4, Torben Jepsen forklarede, hvad afpropningen omfattede,
herunder gravearbejde, brøndborer og el arbejde. Bendt Nielsen forklarede, hvor vigtigt det var, at
afpropningen blev foretaget rigtigt af hensyn til beskyttelse af grundvandet.
Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde er der forespørgsel fra Saltsøskovens vandværk, om det er
muligt at blive tilsluttet hos os, og hvad vil det koste? Vi tilbyder køb af vand via målerbrønd.
Ansøgning fra Otto Andersen vedr. betalingsbetingelser for anlægsbidrag til Jernhøjvænge.
Bestyrelsesmøde den 11-4-02: Vi har deltaget i møde hos Amtet vedr. Grundvandsrådet. TJ
orienterede om Amtet hjemmeside, der er lovet færdig til oktober. Gebyr for 2003 hæves fra 10 øre
til 12 øre pr. m3. Det blev altså ikke 8 øre som tidligere lovet.
Bestyrelsesmøde den 30-5-02: Vi har skiftet filtermateriale i de gamle filtre, Dahlgaard kr. 110.000.
Mandag den 29-4-02 ankommer dette køretøj og tømmer filtre – 36 tons – lodsepladsafgift 18.129.

Muffe mellem studs i rustfri tank og PVC rør til luft er ikke tæt. Det kan have været med til at skabe
falsk luft og dermed forskubbe filtermaterialet.

Bunden i filter 1 efter højtryksrensning.

De store sten i bunden

Man har taget 100 sække podemateriale fra tømningen af filtrene, dette påfyldes til sidst, således at
det nye filtermateriale hurtigere bliver i stand til at fjerne uønskede stoffer.
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Bestyrelsesmøde den 4-7-02: Vi har konstateret, at filtermateriale er vokset i filter 3. Dette skyldes
at skylleluftventilen ikke virker. Filter 4 ser normal ud, men analyse af jern og mangan viser ca. 10
gange så højt indhold som normalt. Dahlgaard udskifter filtermateriale i de nye filtre i uge 32.
VLT (enhed til regulering af omdrejningshastighed på pumpe, således at udpumpningstrykket
holdes konstant) blev repareret af Danfoss den 25. april. Grundlovsdag gik den i stykker igen. Helbo
havde ikke nået at installere den nye VLT, men det skete så om eftermiddagen. Danfoss kontaktet
og den gamle VLT sendt til undersøgelse hos Danfoss. Tilbud på ny VLT kr. 6.000 mod normalpris
10.900. Den ekstra VLT er anskaffet og lagt på lager og ligger der stadig.
Påfyldning af filtermateriale i filter 4 og opbygning af filtermaterialer samt beregning af skylleinterval.
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Bestyrelsesmøde den 26-9-02: Affugteren begyndte at drille i den varme periode. Sidste år kostede
det ca. 5.000 kr. at reparere. Ny er installeret kr. 29.617.
Kommunen er ved at omlægge opkrævningssystem og spørger om vi vil levere aflæsninger på
diskette, således at man undgår dobbelt aflæsninger - ja.
Bestyrelsesmøde den 7-11-02: Amtet har sendt hjemmeside vedr. vandkvalitet ud til test hos
vandværkerne. Amtet bekræfter at hjemmesiden er klar overfor forbrugerne i slutningen af
november. Som følge heraf kan vi indrykke annonce i Lokalavisen den 3. december 2002 og her
henvise til hjemmesiden for oplysninger om vandkvaliteten.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 15-2-03: Mødet er indkaldt på grund af Kommunens projekt
for ny rundkørsel i Krosvinget og renovering af Hovedgaden i øvrigt. Bestyrelsen vedtager at
omlægge ledninger i forbindelse med den nye rundkørsel, skønnet omkostninger ca. 100.000 kr.
Forslag til omlægning af forsyningsledninger i højre side af Hovedgaden fra Bystrædet til
Skuldelevvej. Dette projekt kan, hvis Kommunen er indforstået , sættes i gang primo april og være
tilendebragt inden Kommunens entreprenør går i gang med renoveringen af Hovedgaden i øvrigt.
Omkostninger er skønnet til ca. 200.000 kr.
Generalforsamling den 6. marts 2003: Et uddrag af formandens beretning:

På det efterfølgende møde konstituerede bestyrelsen sig, som den har gjort siden 1995.
På møde med Kommunen blev det aftalt, at vi omlægger ledninger som vedtaget på sidste møde.
Kommunen vil byggemodne 20 parcelhusgrunde på Nordmandsvænget i løbet af sommeren.
Her er gravearbejdet påbegyndt, og det nyindkøbte digitale kamera forbedrer dokumentationen
fremover.
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Bestyrelsesmøde den 17-7-03: Byggemodning af Nordmandsvænget – Ved møde den 24-6 blev
det klart, at der skulle graves så meget af Skuldelevvej, at vandledningen ville komme til at ligge i
ca. 40 cm dybde. OB og TJ vurderede omkostninger ved omlægning og midlertidig forsyning. Dette
blev besværligt og dyrt. Vi besluttede derfor, at ligge ny 90 mm PVC på strækningen fra
Nordmandshusene til Skuldelevvej 27.
Det nye GeoGis system fra Rambøll er testet, og der findes stadig flere fejl. Rambøll forventer at
fejlene rettes, men nogle ting og mangler kan man ikke love bliver rettet. Bestyrelsen beslutter
derfor at acceptere tilbud fra Thvilum på nyt system baseret på AutoCad.
Systemet er anvendt siden uden de store problemer.
Bestyrelsesmøde den 23-9-03: Byggemodning af Nordmandsvænget er afsluttet den 21. august.
Anker Hansen gravearbejde 99.960 kr. og Kolby VVS arbejde 140.137 kr. Kommunen har betalt
anlægsbidrag for de 20 grunde, 478.000 kr.
Bestyrelsesmøde den 28-11-03: Omlægning af ledninger i Hovedgaden. Kommunen har planlagt at
igangsætte etape 3 til marts 2004. Vi har meddelt rådgiver, at vi vil omlægge efter samme
retningslinjer som i år. Projektet omfatter strækningen fra Skuldelevvej til Valmuevej/Grønnevej.
Herefter kan vi eventuelt fortsætte med strækningen fra Valmuevej til Damgårdsvej.
Bestyrelsesmøde den 15-1-04: 3. del af Hovedgaden udbydes i offentlig licitation den 26-1-04 og
licitationen afholdes den 13-2-04. Vi har entreret med rådgivende ingeniører Niras ved Marianne
Søndergaard, om at indarbejde vort projekt i udbudsmaterialet.
Generalforsamling den 11. marts 2004: Under regnskab konstaterede Henrik Becker, at vi havde
haft underskud, hvis ikke vi havde haft store kursgevinster. Torben Jepsen svarede, at vi er
opmærksomme på det, men samtidig har vi også ekstraordinære afskrivninger i år, der trækker den
anden vej. Herefter godkendte forsamlingen regnskabet.
Bestyrelsesmøde den 22-4-04: Projekt vedr. nyt Omsorgscenter og ombygning af beskyttede
boliger på Nordvænget. Vi har godkendt projektet og fremsendt forslag til ekstra ventiler, således at
forsyningen til sprinkler anlæg sikres bedst muligt.
Bestyrelsesmøde den 3-6-04: Vi har sammen med Ankers Lækagesøgning i løbet af 3 nætter
gennemgået ledningsnettet og fundet tre områder, hvor der kan være lækage. Hovedgaden 82 er
præciseret med sporgas den 1-6. To andre områder undersøges med sporgas i morgen. Forud for
lækagesøgningen er samtlige ventiler afprøvet. Her fandt vi 13 ventiler der ikke virkede, og under
lækagesøgningen er der fundet 3 ventiler, der ikke lukker. Vi fortsætter med udskiftning af ventiler.
Ved mødet den 1-7-04 er 3. etape af hovedgaden afsluttet den 21. juni.
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Vi får pligt til at indberette til nyt Ledningsejerregister pr. 1. marts 2005. Anlægsbidrag for det nye
Omsorgscenter er betalt. Anlæg sker i forbindelse med Hovedgaden 4. etape. Sommerudflugt
afholdes 31-7 til 1-8 og næste bestyrelsesmøde afholdes søndag den 1. august kl. 10.00.
Bestyrelsen med fruer var ude og se med DSB og fejrede vandværkets 100 års fødselsdag med 1
års forsinkelse. Tur til jernbanemuseet i Odense og derefter overnatning i Kerteminde.

Bestyrelsesmøde den 7-10-04: Boring 6 er sandsynligvis utæt. Brøker er kontaktet og efter forsøg
med lukning af ventil i brønden, bekræftes mistanken om utæthed i rør eller bundventil.
Bestyrelsesmøde den 3-12-04: Ved sidste møde mente vi, at Boring 6 var utæt. Efter kontakt med
Brøker kunne vi konstatere, at det måtte være råvandsledningen, der var utæt. Vi fik Brøker til at
lave arrangement i kælder, så det blev muligt at fylde vand på baglæns og køre råvand i bassin. Vi
etablerede to nye ventiler ved T-stykke mellem Boring 6 og den gamle råvandsledning. For at
kunne lokalisere strækningen mere nøjagtigt. Herefter gravede vi fri ved gammel Boring 4 for
afblænding og trykprøvning af disse strækningen. Ankers lækagesøgning blev tilkaldt og ved hjælp
af sporgas, fandt vi utæt samling under vejen fra Boring 4 til Boring 5. Omkostninger til søgning og
reparation: Brøker 6.034, Tommy 20.565, Anker 2.020 og Kolby 17.675, i alt 46.294 kr.
Brøkers ”hjemmestrik” til at hjælpe os med lokalisering af utætheden.
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Bestyrelsesmøde den 20-1-05: Anlægsbidrag vedrørende 1. etape på krogrunden og ny ALDI på
Hovedgaden er betalt.
Det nye omsorgscenter tager form:

Formandens og kassererens beretninger på generalforsamling den 3. marts 2005 blev forsøgt
præsenteret lidt anderledes:

Under Regnskab spurgte Aage Johannisson, om der var flere gamle ledninger. Vi har jernledninger
på Lærkevej, som vi har planlagt at udskifte i år. Derudover enkelte små strækninger med gamle
jernrør. Herefter godkendte forsamlingen årsrapporten.
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Bestyrelsesmøde den 16-6-05: Bendt og Torben deltog i møde med Amtet vedrørende
indsatsplaner. Det er svært at se, hvad vi skal gøre, som vi ikke allerede gør.
Tagplader på den nye bygning er ved at forsvinde. Overslag indhentes på: Nye eternitplader på den
nye bygning, alternativt nyt ståltag lagt ovenpå hele taget og nye tagrender.
Bestyrelsesmøde den 13-10-05: Prisen på det nye tag blev 104.406 kr. mod overslag på 117.237.
Udskiftning af ledninger på Lærkevej er afsluttet. Ved sammenkobling med Vibevej viste det sig, at
der var jernledninger på strækningen fra Lærkevej til Østervej. Vi besluttede derfor, at fortsætte
arbejdet på Vibevej til ventil ud for nr. 9 og udskyde Kikkerbakken til næste år. Vi har planlagt at
udskifte 12 defekte ventiler i år.
Generalforsamling den 9. marts 2006: Formanden afslutter sin beretning med at takke Ole Binder
for 25 års arbejde for Vandværket. Ole har ønsket at fratræde som afløser og ønsker også at gå ud
af bestyrelsen, men er villig til at være suppleant. Peter Busk blev valgt til bestyrelsen og Sten
Rasmussen valgtes som 1. suppleant og Ole Binder som 2. suppleant.
Bestyrelsesmøde den 4-5-06: Anlægsbidrag for Søhøj er betalt kr. 147.800. Stik til Stationsparken
er etableret.
Bestyrelsesmøde den 24-8-06: Anlægsbidrag for Akacieparken er betalt og ligeledes for 2. etape på
krogrunden. Bilen har været til syn og reparation vil blive for dyr. Man vurderede at en ny bil var det
mest fornuftige, og vi bestiller en Mazda B2500.
Bestyrelsesmøde den 14-12-06: Dådyrvej 12-68 er anlagt, JL-entreprenøren 103.627 kr. og Kolby
162.02 kr. Alt er udført i svejste rør. Anlægsbidraget 693.100 kr. blev betalt 2-10-06.

Der blev igangsat mange byggemodninger og nybygninger i perioden 2004 til 2007, alene i året
2006 fik vi anlægsbidrag på 1.3 mill. Billedet viser hvordan stikledning er svejst på hovedledning.
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Generalforsamlingen takkede Bendt Nielsen for arbejdet i bestyrelsen siden 1981.
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Bestyrelsesmøde den 26-7-07: Aftale for en mere effektiv vandsektor. Da vi udpumper mindre end
200.000 m3 årligt, får aftalen ikke direkte betydning for os, men vi kommer nok til at betale til
teknologiudvikling.
Helbo har installeret alarmsystem på boringer og vandværket og Skuldelev Maskinfabrik har
installeret sikring af dæksler mm på vandværket.
Bestyrelsesmøde den 8-11-07: Vandværksforeningen anbefaler, at man ændrer selskabsform fra
interessentskab til andelsselskab, da der på et tidspunkt kan komme krav fra Skat om indberetning
af CPR-nr. på alle interessenter. Bestyrelsen gennemgår forslag til nye vedtægter til næste møde
og kommer med kommentarer.
Erik Nielsen udtræder af bestyrelsen i forbindelse med fraflytning. Stor tak til Erik Nielsen som har
været med siden 1987. Sten Rasmussen indkaldes til næste møde.

7. Perioden 2008 – 2015.
Generalforsamling den 4. marts 2008: Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabsform.

Ekstraordinær generalforsamling den 18. marts 2008: Forslag til nye vedtægter. Formanden Erik
Stig Jakobsen konstaterede, at forslaget til de nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget på den
ordinære generalforsamling og således afventer endelig afgørelse i dag. Dirigenten satte herefter
forslaget til de nye vedtægter til afstemning. Alle stemte for forslaget, der således er endelig
vedtaget. Hermed opløses I/S Skibby Vandværk og Skibby Vandværk a.m.b.a. stiftes.
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Bestyrelsesmøde den 29-5-08: PC-manager vedligeholdes ikke længere og det gør Windows98
heller ikke. Vi bliver derfor nødt til, at se på nyt program og købe ny PC og printer.
Bestyrelsesmøde den 14-8-08: Tilbud fra Rambøll på hjemmeside samt telefon og internet
aflæsninger accepteres. Tilbud fra Helbo på nyt system til PC-delen af vort SRO anlæg accepteres.
Bestyrelsesmøde den 5-12-08: Hjemmesiden er sat i drift. Det nye system til SRO styring er også
sat i drift.
Forsiden på SRO systemet som også blev anvendt på hjemmesidens velkomst side.

Bestyrelsesmøde 12-2-09: Dahlgaard har fjernet ca. 30 cm filtermateriale fra filter 1 & 2 svarende til
ca. 9 tons.
Generalforsamling den 5. marts 2009: Formanden beretter om det nye SRO anlæg og om den nye
hjemmeside. Under vandkvalitet berettes om stigningen i trichlormethan således:

Bestyrelsesmøde den 14-05-09: Vor indvindingstilladelse udløber 1. januar 2010. Kommunen
mente først det var 1. april, men lover at udsende skema til brug for ansøgning om ny tilladelse.
Den 30. september får vi svar fra Frederikssund Kommune, hvor man bl.a. skriver:
Vandplanerne er forsinkede og derfor vil kommunerne ikke være i stand til at forny alle
vandværkernes tilladelser på et bæredygtigt grundlag i en sammenhæng med initiativerne i de
kommende vandplaner. Frederikssund Kommune betragter derfor Deres indvindingstilladelse som
omfattet af den generelle forlængelse der er varslet af Miljøministeren.
Vi lever fortsat med denne forlængelse.
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Bestyrelsesmøde den 22-10-09: I forbindelse med flere brud på Hovedgaden har vi undersøgt
muligheden for at øge forsyningssikkerheden ved evt. kommende brud og/eller udskiftning af
ledning på Hovedgaden. Tilbud fra Smede og VVS firma Kolby 47.800 kr. og fra Hornsherred
Entreprenørfirma 87.600. Arbejdet omfatter ringforbindelse fra Industrivej til Hovedgaden nord.
Glarmester Vinholt accepterer deklaration for fremtidig vedligeholdelse af ledningen i kanten af
hans grund.
Bestyrelsesmøde den 11-02-10: Ved den sidste analyse er trichlormethan nede på det normale
igen. Vi beslutter at slukke for den katodiske beskyttelse til Filter 3 og 4.
Vi har afholdt møder med Manderup og Bonderup vandværker, der begge spørger om muligheden
for samarbejde. Vi har tilbudt, at de kan etablere målerbrønd, hvor vort ledningsnet slutter og så
købe vandet hos os.
Generalforsamling den 4. marts 2010: Formanden beretter at Kommunen har foretaget Teknisk
hygiejnisk tilsyn på Vandværket den 20. oktober 2009. Konklusionen lyder således: Vandværket er
nydeligt og vedligeholdt og tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger omkring behandlingsanlæg,
vedligehold af bygninger eller boringers tørbrønde. Tilsynet gav bemærkning om tydelig skiltning af
DGU nr. på boring 199.7C og skiltning af aftapningshaner på vandværket.
Vi har indgået samarbejde med Kommunen således, at vi modtaget måleraflæsninger fra
Kommunen. Det er uden omkostninger for os, så vi sparer porto og service på internet og telefon
systemer. Trichlormetan sagen fandt sin afslutning således:

Bestyrelsesmøde den 23-09-10: Inspektion/rensning af rentvandsbeholder. Affødt af Køge og Århus
sagerne med forurening der stammede fra rentvandsbeholder, har vi kontaktet Anne-Lise Pedersen
fra Dons vandanalytisk laboratorium. Hun mener stadig det samme som for 2-3 år siden, så længe
vi har fine analyser, er der ingen grund til at rense, men er ikke så skråsikker som tidligere og
inspektion er måske en god idé. Vi har fået tilbud på rensning og tilstandskontrol fra JH-dyk, men
udsætter sagen til senere.
Bestyrelsesmøde 20-01-11: Ved rensning af ilttårn i tirsdags konstaterede vi fint sand/okker/andet i
bunden af tårnet. Ved pejling af Boring 2 og boring 3 d.d. har vi mistanke til boring 3, men afventer
snak med Thomas Brøker. ESJ og TJ foreslår etablering af ny ledning på Hovedgaden nord, ca.
225 meter. Vi håber at kunne benytte en metode, hvor vi kan minimere gravearbejdet f.eks. styret
underboring. Vi indhenter tilbud på etablering af ny ledning.
Generalforsamling den 3. marts 2011: Formanden beretter om ny ringforbindelse mellem Industrivej
og Hovedgaden. Ledningen er etableret med styret underboring i alt 290 meter. Ledningen har
været i drift siden juni og gjort god gavn i forbindelse med de fire brud på Hovedgaden. Ledningen
er også afgørende i forbindelse med den planlagte fornyelse af ledning i Hovedgaden.
Vores indvindingstilladelse udløb 1. januar 2010. Vi har som alle andre fået forlænget tilladelsen
administrativt indtil de overordnede vandplaner foreligger.
Vi har indgået aftale med Manderup Vandværk om levering af vand gennem målerbrønd, der er
etableret i bunden af Dådyrvej. Manderup har taleret men ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Leveringen begyndte den 15. december og vi har kun hørt, at vandet smager anderledes og så er
der kommet mere tryk på vandet. Vi håber på et godt samarbejde.
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Bestyrelsesmøde den 3-3-2011: Vi har fået to tilbud på etablering af ny ledning i Hovedgaden og
vælger Kamco A/S med en samlet pris på 222.556 kr.
Bestyrelsesmøde den 12-5-2011:

Bestyrelsesmøde den 14-7-2011: Kamco afsluttede arbejdet den 25-5. Selve pipeburstingen blev
gennemført på én dag uden problemer. Herefter blev ledningen kloret og trykprøvet. Så blev der
taget analyser og endelig omkobling efter 1 uge med midlertidig forsyning.

Pipebursteren, der skærer den gamle ledning i stykker og trækker den nye ledning igennem, og på
billedet til højre trykprøves den nye ledning.
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Bestyrelsesmøde den 20-10-2011: Den nye boring giver 27 m3/timen med en sænkning af
vandspejlet på 1,10 meter ved prøvepumpning den 23-9.

Borearbejdet er i fuld gang og billedet til højre viser bundproppen som er placeret i 60 meters
dybde, ovenpå bundproppen er der 7 meter filter og derefter forerør i PVC. Vandspejlet er i ca. 26
meters dybde.
Bestyrelsesmøde den 12-1-2012: Vi har fået ibrugtagningstilladelse til den nye boring den 30.
november. Boring 8 giver 22 m3 i timen med en sænkning på 0,45 meter, hvilket er meget
tilfredsstillende.
Generalforsamling den 8. marts 2012: Formanden beretter om anlægsarbejderne med den nye
ledning i Hovedgaden og den nye boring og reklamerer også for vores hjemmeside, hvor vi har
samlet billeder af anlægsarbejderne.
På valg var Jørn Poulsen der modtog genvalg og Sten Rasmussen der ikke ønskede genvalg. Tak
til Sten Rasmussen og velkommen til Bjarne Knudsen, der blev valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsesmøde den 10-5-2012: Måler til filter 3 og 4. Til brug for bedre indregulering af råvand har
vi accepteret tilbud fra Dahlgaard på ultralydsmåler til 22.270 kr. Måleren monteres udenpå
afgangsrøret fra filtrene.
Vi har holdt møde med Skibbyhøj og overrakt gave i forbindelse med arealet til den nye boring. Vi
har aftalt, at Skibbyhøj reetablerer græsarealer mod at vi giver pølser og sodavand ved en lille
grillfest.
Vi har kontaktet landinspektør med henblik på digital tinglysning af overenskomst med Skibbyhøj.
Det tager ca. ½ år før servitutten er tinglyst, selvom vi benytter professionelle til opgaven. Da vi
tinglyste arealet ved boring 6 i 1998, tog det 2 måneder og vi kunne klare det hele selv.
Bestyrelsesmøde den 26-7-2012: Vi har fået opdateringer til vort opkrævningsprogram fra Rambøll,
vi skal aflevere opkrævninger digitalt til Kommunen, det kaldes NEM-handel og det er selvfølgelig
dobbelt så besværligt som de almindelige opkrævninger.
Kommunen er ved at indsamle data til brug for udarbejdelse af vandforsyningsplan. Vi har svaret på
8 siders spørgsmål.
Brud på Hovedgaden 4 E repareret med bandagemuffe fra vort lager. Det er 110 mm PVC med
trykklasse 6, samme som den del vi udskiftede sidste år.
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Bestyrelsesmøde den 11-10-2012: Vi har fået forespørgsel fra Saltsøskovens Vandværk om
mulighederne for levering af vand til 9 forbrugere, heraf 5 sommerhuse. Vi har svaret det samme
som i 2002 og henvist til aftalen med Manderup.
Bestyrelsesmøde den 17-01-2013: Vi har fået lavet termografi af el tavler, intet at bemærke.
Miljøministeriet stiller krav om, at personer der passer et vandværk, skal på kursus i hygiejne og
drift af vandforsyning. Kurser skal gennemføres i 2013 og ledelsessystem skal ligeledes indføres.
Generalforsamling den 7. marts 2013: Formanden Erik Stig Jakobsen berettede, at vi efter de store
anlægsarbejder i 2011, havde planlagt et pusterum i 2012. Vi har færdiggjort området omkring den
nye boring og nedlagt og forseglet den gamle boring 3.
På valg var Peter Busk der genvalgtes og Jørgen Skibsted der ikke ønskede genvalg. Stor tak til
Jørgen Skibsted der har været med siden 1995 og velkommen til Max Nielsen, der valgtes til
bestyrelsen.
Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde har vi fået tilbud på udstyr til central blødgøring af vandet
via ultralyd. Det accepterer vi med 1 måneds prøvetid. Vi får imidlertid ikke lov til at installere
anlægget, da kommunen nægter os tilladelse.
Vi havde lille brand i el tavlen den 6/2. Vi har derfor besluttet at udskifte alle pærer til LED lys.
Bestyrelsesmøde den 16-5-2013: Vandværksforeningen vil komme med selvstudie kurser i drift og
hygiejne, men de er ikke klar endnu.
Bestyrelsesmøde den 15-8-2013: Brud på hovedledning på Hovedgaden ved Elmevej. Det er det
tredje brud i samme område efter vi lagde den nye ledning. Der er formentlig utætte dræn i området
så materialer skylles væk og sten synker ned og beskadiger ledningen. Vi beslutter at udskifte
ledningen fra ALDI til Maleren næste år og indhente tilbud.
Bestyrelsesmøde den 17-10-2013: Tilbud på varslingssystem via SMS eller telefon fra UMS
Servicevarsling accepteres.
Dahlgaard har udskiftet ventil i brønd til afløb fra slambassin.
Vi har udskiftet de sidste 31 målere fra parti 19 og stikprøvekontrolleret 18 målere fra parti 24.
Disse bestod driftsprøven og må således sidde 3 år mere før ny prøve.

Bestyrelsesmøde den 23-1-2014: Tilbud fra Kamco A/S på ny ledning i Hovedgaden accepteres.
Tilbud på renovering af slambassin: Dansk Fundering nyt in-situ støbt bassin overslagspris 395.000
kr. og en del forbehold. Gottlieb A/S: Nyt bassin med støbt bund og opbygget i fundablokke
overslagspris 228.774 også med en del forbehold. Vi kontakter rådgivende ingeniør og tager emnet
op på næste møde.
Generalforsamling den 6. marts 2014: Formanden Bjarne Knudsen starter med at takke Erik Stig for
arbejdet i bestyrelsen gennem 33 år.

Saltsøskovens Vandværk er blevet tilsluttet via målerbrønd og samme betingelser som Manderup.
På valg var Erik Stig som ikke ønskede genvalg. René Stjerne Hansen valgets til bestyrelsen og
Lars Strange valgtes til 1. suppleant og Jørgen Møller valgtes til 2. suppleant.
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Bestyrelsesmøde den 3-3-2014: Renovering af slambassin – Vi har holdt møde med Kommunen og
vi skal have udledningstilladelse, den vi har fra Skibby Kommune er ikke god nok. Vi skal også have
Byggetilladelse, og vi har fået taget analyse af skyllevandet.
Ekstraordinært bestyrelsesmøde med det formål at vælge entreprenør til nyt Bundfældningsbassin.
Vi vælger Slangerup Entreprenørfirma A/S til opgaven.
Bestyrelsesmøde den 22-5-2014: Ledningsarbejde i Hovedgaden blev gennemført på 3 uger og
ekstraarbejder skyldes primært frigravning af gasledninger. TJ har bestået prøve i drift og hygiejne
som krævet ifølge bekendtgørelse nr. 132. Vi meddeler Kommunen, at vi har opdateret vore
ledelsessystemer efter kravene i bekendtgørelsen.
Bestyrelsesmøde den 28-8-14: Tak til Peter Busk, der udtræder af bestyrelsen som følge af
fraflytning. Lars Strange indkaldes til næste møde og René Stjerne Hansen vælges til kasserer.
Skuldelev Kro brændt den 25/8. Brandvæsenet har tanket 13 gange hos os - ca. 100 m3.
Det nye slambassin blev udført i insitu beton og færdiggjort indenfor tidsfristen. Ekstraarbejder
omfattede fjernelse af hele den gamle beplantning og bortkørsel af en del overskudsjord samt
planering og græs i hele arealet.

Det gamle bassin tømmes og beplantningen fjernes.

Arbejdet blev gennemført på 11 dage, og derfor kunne vi undgå at etablere midlertidig løsning for
skylning.
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Generalforsamling den 5. marts 2015: Formanden beretter om den nye ledning på Hovedgaden og
det nye slambassin.
Formanden Bjarne Knudsen modtog genvalg og takkede Jørn Poulsen for tiden i bestyrelsen, da
han ikke ønskede genvalg. Michael Thomsen valgtes til bestyrelsen og René Boes Andersen
valgtes til 1. suppleant og Jørgen Møller valgtes til 2. suppleant.
Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Kamco A/S valgt til ledningsarbejder på Nordmandsvej
og del af Tværvej. JH Dyk rensning og inspektion af rentvandstanke i februar forløb meget fint og
en fejl i den ene tank blev repareret.

Dykkeren støvsuger bunden og inspicerer tilstanden i tankene og dokumenterer det hele med
billeder og video.

Stuksvejsning af de nye vandrør til Nordmandsvej og trykprøvning af ledningen.
Bestyrelsesmøde den 25-6-2015: Kamco har afsluttet begge etaper på Nordmandsvej og Tværvej.
Vi har anskaffet ny PC og omlagt nogle af de administrative programmer samt fået nyt grundkort til
den digitale ledningsregistrering.
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8. Vandværkets leverandører.
Som det vel fremgår af beretningen, er Vandværket afhængig af et godt samarbejde med vore
leverandører. Jeg vil derfor gerne takke alle, for jeres tålmodighed og vilje til at løse opgaverne også når der har været pres på.
Når vi har et ledningsbrud, er vi afhængig af hjælp her og nu fra:

Herudover har vi følgende leverandører, som hjælper os med drifts- og anlægsarbejder:
FR. DAHLGAARD AS Vandværksindustri – Anders Dahlgaard.
DONSlab Vandanalytisk Laboratorium A/S – Morten Due.
Ankers Lækagesøgning ApS – Jens Anker.
KAMCO A/S – Anlæg af ledninger – Preben Petersen.
POWERTEK ApS – Aut. Elinstallatør – Jesper Nielsen.
UMS Unified Messaging System – varsling via SMS eller telefon.
BRØNDBORINGSFIRMAET BRØKER A/S – Thomas Brøker.

Leif M Jensen as – Tømning af slambassin – Claus Larsen.
Landis + Gyr – Stikprøvekontrol af målere.
Guldager Elektrolyse A/S.
JH DYK – Rensning og inspektion af rentvandstank.
Brødrene Dahl a/s – Levering af målere mm.
Thvilum – Program til Digital ledningsregistrering – Jesper Thvilum.

Rambøll – Programmer til opkrævninger, målerkontrol, o.a. – Jan Nielsen.
RIR REVISION – Hans H. Hansen.
Vi har også et godt samarbejde med Frederikssund Forsyning om måleraflæsninger, og med
Frederikssund Kommune.
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9. Afslutning.
René Stjerne Hansen der er vandværkets kasserer, ansættes som bestyrer den 1. januar 2016.
Jeg går så på pension, dog har jeg lovet at være ferieafløser, så jeg bevarer kontakten til
vandværket.
Derfor er det også et passende tidspunkt at afslutte beretningen om vandværket.
Nu skal René på kursus i Drift og Hygiejne, og han og bestyrelsen skal nok ikke forvente, at
kravene til vandværksdrift bliver mindre fremover.

Tak for godt samarbejde til alle de medlemmer af bestyrelsen jeg har lært at kende, og også tak for
kontakten med andelshaverne.
Det har været sjovt og også lærerigt at være bestyrer på Vandværket, og jeg håber på alt godt for
Vandværket fremover.
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