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Dagsorden! Referat. 

1. REFERAT SIDSTE MØDE: 
 
Godkendelse af bestyrelsesmøde 21.10.19 
 

2. STATUS SIDEN SIDST:  

- Generel drift 
 
 
 
 
 

 
- Analyser 

 
- Målerskifte  

 
- Vinkelgårdsvej / udstykning 

 
 

 
Produktionen kører normalt.  
En entreprenør gravede en stikledning over i forbindelse med separering på Vestergade 19. 
Vi lavede bruddet, og sender en regning til entreprenøren.  
Nye forbruger på Vinkelgårdsvej 7 og 24. Byggemåler lavet til Vinkelgårdsvej 37. 
To forbruger, Ørvigvej og Aftensang omlægger indkørslen, og ønsker at udskifte stiklednin-
gen. Vi etablerede ny stophane begge steder, og forbrugerne lavede selv resten. Godt hus-
ejerne kontakter os, når der skal lægges ny indkørsel – således der er nye stik ind til huset. 
 
Vi har fået foretaget 3 prøver, én på vandværket og to på Hjelmdrupvej 13. Alle godkendt.  
 
Pt. mangler vi at skifte 10 måler, og afsluttes inden jul.  
  
Vi har haft Danske Vandværkers Jurist til at se på sagen, og vi sender et brev med vores 
reklamation til Egtved Smedje i denne uge. 
 

3. ØKONOMI: 

- Status    
- Takstblad 2020 
- Budgetter 2020 
- Ændring af indlånsrente 
- Investeringer 2020   
 

 
 
Balance 01.01.19 – til 9.12.19  
Indekstal 2020 102,59 - baseret på tal fra Danmarks Statistik for forsyningssekretariatet 
Laves færdigt, når alle anlægs investeringer er lagt for 2020 
Har talt med Kommune Kredit om afvikling af lånet. 
Ny ledningsprogram og indmåling af stophaner og ledninger (LER krav til 2021) 
Kr.ca.150.000,-  
Ny stik til Smalfort 2 A, og annullering af Ø140 mm på banestien op til Ørvigvej.kr. 
ca.30.000,- 
 

4. MULIGE NYE FORBRUGER:  

- Henvendelser 

 
 
Forbrugerhenvendelser fra Refsgårde og Amhedevej og Peder Platz Vej om tilslutning til 
vandværket.  
 

5. 2020: 

- Vejle Spildevand separering  
 

- Opgaver  
 
 

 

 
 
Opstart Ørvigvej i løbet af foråret 2020.  
 
I forbindelse med separering af Hjelmdrupvej, skal der lægges en ny hovedledning fra hal-
lens P-plads og til Østergade og videre af Aftensang, Præstevænget og ledning fra vand-
værket. På Hjelmdrupvej laves der nye stikledninger til forbruger på begge side af vejen fra 
nr. 2 til 37. (FØRST I 2021)  
Så skal de sidste jernrør skiftes.  
 

6. KURSUSTILBUD: 

-  
 

 
Bogføring krav - Kryb I Ly den.12 september (JP deltog)  
Lave et godt udbudsmateriale – Kryb I Ly den. 19 september (JP deltog) 
Vandværkets økonomi på Agerskov Kro den 3. oktober (Tim og JP deltog)  
Messe C Fredericia fredag den 4. oktober (JP deltog)  
Grundlæggende vandforsyning på Kryb i Ly den 8. oktober (Dorte og JP deltog)  
Takstblad og årsregnskab på Kryb i Ly Kro den. 24.oktober (JP deltog) 
Vandværksjura og regler på Agerskov den 6. november (JP deltog)  
BNBO, indsatsplaner og pesticidtrussel på Agerskov den 13. november (hele bestyrelsen)  
Fællesmøde Vandråd og Vejle Kommune, Gormshallen Jelling den. 28.11.19 (hele bestyrel-
sen)  
 

7. EVENTUELT:    
 
 



Egtved Vandværk 

 
Næste møde:   21 / 1.  2020   kl.  19,00 
 
 
 
 


