
Egtved Vandværk 

 

Bestyrelsesmøde onsdag den 14 juni 2017 kl.19.00 
Deltagere: Michael Bladtkramer   -    Michael Johansen    -   Christian Thomsen -  Bøje Frederiksen -  Jens Peder Pedersen  

Dagsorden! Referat! 

1. REFERAT SIDSTE MØDE: 

- Godkendelse af referat 2 maj. 

 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 2-5-17 godkendt.  
 

2. STATUS SIDEN SIDST:  

- Generel drift  
- Brud  
- Udskiftning af måler 
 

Rentvandspumpe nr. 2. har flere gange indtaget falsk luft. Derved bliver pumpen ved 
med at køre uden at den reelt pumper noget vand. Da det er et problem som startede 
kort efter ibrugtagning, har vi bedt Kemic om at se på pumpen og mulig årsag. 
Rundt om de nye flagstænger (Børnehaven Solsikken og vandværket) er der lavet en 
stenkant af Herregårdssten afsluttet med granitskærv. 
I forbindelse med at fjernvarmeværket har udskiftet fjernvarmerør i Æblehaven, har der 
været et brud på en stikledning. I forbindelse med arbejdet, har det også været nødven-
dig at få nedtaget nogle vandmålere. Et forløb der er gået rigtigt godt. 
Der har været et brud på banestien. En skydemuffe var revnet og der stod godt med 
vand op af bruddet, Hele byen var ramt af vandmangel i ca. 45 minutter – og efter knap 
2 timer havde beboerne i Emmas Have igen vand. 
Brud ud for Syrenhaven 12 ved stikledning til nr. 12. Der kan komme samme problemer 
ved andre stikledninger, da samlemuffen er af plast. 
Da den tidligere grundvandstilladelse udløber i juli 2017, er Vejle Kommune blevet an-
søgt om, at vi fornyer indvindingstilladelsen på 225.000 m3 råvand. Tilladelsen er gæl-
dende i 10 år. 
Der er lagt information om målerskifte på hjemmesiden, ligesom der er blevet lavet et 
brev til omdeling med dag og tidspunkt for målerskifte ved den enkelte forbruger. 
Udskiftningen af vandmålerne går godt, og forbrugerne har forberedt sig godt, så vand-
målerne er tilgængelig for udskiftning. 
 

3. ØKONOMI: 

- Status 
 

Gennemgang indestående kontoer i Middelfart Sparekasse. 
Gennemgang af økonomi for første halvår sammenholdt med budgettet. Der er ingen 
større afvigelser, så der er styr på løbene drift. 
 

4. VIDEOINSPEKTION BORINGER: 

- Resultat 
 

PC Brøndboring har foretaget videoinspektion af to boringer – DGU nr.124.607 og DGU 
nr.124.368. 
Gældende for begge boringer er at foringsrørene er tætte i samlingerne, men kraftig tæ-
ret. 
Tilstanden på boring 124.607 vurderes til at være ringe, pga. kraftig tæring af foringsrø-
ret, jf. appendiks. 
Tilstanden på boring 124.368 vurderes til at være mindre god pga. tæring af foringsrøret, 
jf. appendiks. 
Dog vurderes det at begge kan boringer benyttes mange år frem. Bestyrelsen har beslut-
tet at påbegynde arbejdet med at få udpeget nye placeringer af nye kildepladser. 
 

5. FREMTIDENS VANDFORSYNING: 

- Egtved Vandværk om 10 - 20 år! 
- Henvendelse Bølling Vandværk 

 

Vejle kommune starter et projekt op vedrørende sikring af fremtidens vandforsyning. Der 
vil i fremtiden blive stillet større krav til den decentrale vandforsyning, og dermed større 
krav til drift af det enkelte vandværk. Vejle kommune vil på ingen måde nedlægge den 
decentrale vandforsyning, men for nogle vandværker vil det blive en overordentlig stor 
opgave at opfylde kravene til fremtidens vandforsyning. 
Vejle kommune vil starte en proces op sammen med vandværkerne, hvor man vil oprette 
Centervandværker, erfagrupper og samarbejde/sammenlægninger af små vandværker 
m.m. Ved det kommenene årsmøde mellem vandværkerne og Vejle kommune komme vi 
til at hører meget mere til dette emne. Det afholdes i nov. måned.  
Vi har allerede haft et kaffemøde med Bølling Vandværk til en lille fremtidssnak. I første 
omgang skal vi have undersøgt, hvordan en nødforsyningsledning mellem vandværker-
ne kan etableres. 
 



Egtved Vandværk 

 

 

6. BILDRIFT: 

- Tilbud Dacia - Fiat 

Gennemgang af tilbud vedr. bilkøb. Der er taget endelig beslutning om køb af driftsbil til 
vandværket. Det blev besluttet ved afstemning, hvor 4 stemte for og 1 imod. JP tager 
endelig tilbud hjem. 
 

7.  EVENTUELT: 

 

Michael Johansen passer vandværket fra fredag den 23 juni og ugerne 26 og 27. JP 
henter pc igen torsdag d. 6 juli (uge 27)  
Der er møde med Vejle kommune vedrørende de kommende regler omkring persondata 
loven. Mødet er d. 28-8-17 i Jelling. 
 

8. NÆSTE MØDE: 

 

 
Næste bestyrelsesmøde er d. 6-9-17 

9. KAFFE: 
 

 


