Egtved Vandværk
Bestyrelsesmøde mandag den 19. februar 2018 kl.19.00
Deltagere: Michael Bladtkramer - Michael Johansen - Christian Thomsen - Bøje Frederiksen - Jens Peder Pedersen
1 slupplant Tim Hougaard Nielsen

Dagsorden!
1. REFERAT SIDSTE MØDE:
-

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12-12-17 godkendt

Godkendelse af referat 12 december

2. STATUS SIDEN SIDST:
-

Referat!

Generel drift

Vandværket kører uden problemer.
Der er etableret en ny 40 mm PEM stikledning til Præstevænget nr. 12 i en målerbrønd,
med forgrening ud til 3 boliger. Deklaration underskrives til Tinglysning.
647 stk. aflæsningskort blev delt ud af cykelklubben Team Egtved søndag den 17. december. Sidste frist for returnering af aflæsningskortet var den 29. december 2017. Den
12. januar 2018 blev der udskrevet aflæsningsgebyr til 43 forbruger, der ikke havde afleveret aflæsningskortet.
Mandag den 26. februar påbegyndes nedgravningen af nødforsyningsledning mellem
Egtved- og Bølling Vandværker.
Onsdag den 28. februar laves der en ny stikledning ind til Søndergade nr. 23 - med tilslutning til 3 lejligheder samt et kontor.
Den 12. marts skal et lille brud på Højmarken nr.15 udbedres, og den 13. marts graves
der ned til vandledningen ud for Østergade nr. 26. Måske skal denne ledning udskiftes.
Årsagen er at Østergades Auto ikke har vand nok i forbindelse med den nye vaskehal.
Jf. vores ledningsregistrering er det et 40 mm PEM rør der går fra Højvang Muserumsgård, og ned ad Østergade og over i en 32 mm PEM stikledning ind til Østergade nr. 26.
Vandværket er sammen med fjernvarmeværket og forsamlingshuset, gået sammen om
at investere i en projekter til forsamlingshuset – en udgift pr. stk. på kr. 2.700,-

3. ØKONOMI:
-

Status
Årsregnskab 2017
Budget 2018

4. GENERALFORSAMLING 2018:
-

7 marts kl.19.30
På valg

Opkrævninger blev sendt til Nets den 16. januar med forfald den 1. februar. Den 12. februar blev der udsendt 24 rykkerbreve – og dags dato mangler der 12 indbetalinger. Der
udsendes lukkevarsel fredag den 23. februar.
Egtved Revision er pt. i gang med at reviderer regnskabet for 2017.
Gennemgang af budget for året 2018.
Forsamlingshuset er bestilt med øl, vand, kaffe og boller med ost og pålæg.
Forventet antal fremmødte forventes at være 25-30 stk.
Dirigent – vi spørger igen Ejvind Sørensen
Årets indlægsholder er Direktør Henrik N. Laugesen Kemic Vandrens A/S
På valg er: Christian Thomsen (modtager genvalg)
Michael Johansen (modtager genvalg)
Michael Bladtkramer (modtager ikke genvalg)
Suppleanter på valg: 1. suppleant: Tim Hougaard Nielsen (modtager genvalg)
2. suppleant: Orla Pedersen (modtager genvalg)
Valg af Revisor; Egtved Revisionskontor v/ Henning Holm

5. VANDOPGØRELSE 2017:

6. UDSKIFTNING AF LEDNING:

Der er oppumpet 132.594 m3 råvand fra boringerne
Der er udpumpet 125.081 m3 vand til forbrugerne.
Det giver en difference på 6.664 m3 = 5,1% til filterskyl, brandvand og ved brud på ledningsnettet.
Der går et gammel 2” jernrør som levere vand til husene i Dalgade nr. 2,4,6,8 og 10 som
kommer fra Søndergade mellem hus nr. 6 og 10. Der skal laves nye stikledninger fra
Dalgade under vejen og ind til hvert hus – ligesom Dalgade nr. 12 også skal have en ny
stikledning fra Dalgade. Arbejdet sættes i gang når Vejle Spildevand går i gang med separering af regn- og spildevand på Dalgade. (Beregner en ca. pris herpå)
Vandledningen på banestien (140 mm PVC) er den ledning med fleste brud i hele byen.
Den er i meget dårlig stand og skal annulleres. Det betyder følgende.

Egtved Vandværk
Fra Smalfort til Emmas Have udskiftes ledningen til en 63 mm PEM, som forbindes med
63 mm PEM som er i Emmas Have.
Fra Ørvigvej nr. 24 og ned til Smalfort nr. 2A føres en 32 mm PEM stikledning, i det gamle 140 mm PVC rør. Der etableres stikledningsstophane på Ørvigvej.
På Præstevænget ligger der en 90 mm PVC på siden mod Trannisvej, og en gammel 2”
jernrør på modsatte side. For at annullerer det gamle jernrør, skal 5 forbruger flyttes
over på 90 mm røret, ligesom der etableres stikledningsstophaner ud for hver. Det gamle rør frakobles og annulleres. (Beregner en ca. pris herpå)
Pris/overslag på at forny hele vandledningen til PEM med nye stophaner i fortovet på
Præstevænget (Beregner en ca. pris herpå).

7. NETVÆRKSMØDE VANDVÆRKER:
-

Fremtidens Vandforsyning

Første netværksmøde mellem vandværkerne i Egtved området er bestemt, og det bliver
onsdag den 21. marts kl. 19.00. Første møde bliver i Egtved. Der bliver inviteret 2 fra
hver bestyrelse. Følgende vandværker er inviteret: Øster Starup, Ågård-Gravens, Vandel, Randbøldal, St. Lihme, Vork, Vester Lihme, Lihmskov, Lihmskov Søndre, Nørup, Ny
Nørup, Bølling og Egtved i alt 16 vandværker. Det er Vejle kommune der har sendt invitationen ud første gang.

8. EVENTUELT :
9. MØDER 2018:
-

Kommende møder

Næste bestyrelsesmøde den 10. april 2018
Repræsentantskabsmøde Vandrådet Jelling den 4. april 2018

