
Egtved Vandværk 

  Bestyrelsesmøde tirsdag den 15 december 2020 kl.18.00 
Deltager:  Dorte Vikkelsøe - Michael Johansen – Tim H. Nielsen – Christian Thomsen – Jens Peder Pedersen.  

Dagsorden! Referat.  

1. REFERAT SIDSTE MØDE: 
 
Godkendelse af bestyrelsesmøde 2.11.20 Godkendt  
 

2. STATUS SIDEN SIDST:  

- Generel drift 
 
 
- Termografering  
 
 
 
- Nye forbruger 
 
 
- Analyser 
 

 
 
 
 
 
 
      

- Kursus 
 
- Kommunale ejendomme 

 
 
 
 
- Fældning af træer på grunden 

 
 
Problemer med skylning af filtertank. Kemic skiftede en knækket luftudlader og skiftede sam-
tidigt 4 luftfiltre.  
 
El Hjørnet har foretage en lovmæssigt Termografering af El tavlen på vandværket, samt 
eltavlen ved boringen på Baskærvej – ligesom TreFor efterfølgende har været og plomberer 
tavlerne igen. 
 
Der er kommet to nye forbruger på Søndergade 5, så der er 3 i alt nu. 
Vinkelgårdsvej 31 er også ny.  
 
Ifølge aftale med Vejle Kommune, skulle vi tage en ekstra prøve på råvandet fra de enkelte 
boringer af hensyn til den konstatering af DMS, som vi har set i tidligere prøverne. 
Analyserne viser, at vi i tre boringer har DMS – dog under grænseværdierne. Det er føl-
gende. DGU.nr.124.607 0,068 – DGU.nr.124.368 0,042 og DGU.nr.124.367 på 0,022.  De 
sidste tre boringer er fri for DMS. (N.N- dimethylsulfamid)  
DGU.nr. 124.607 er taget ud af drift, og de sidste boringer er nedsat således de kun indvin-
der 10% i forhold til de tre andre boringer. Og nå vandet blandes er der ingen sundheds-
mæssige risiko ved at drikke vandet jf. Styrelsen for Patientsikkerhed og Miljøstyrelsen.  
 
JP har været på kursus indenfor Udbudsregler og lækagesøgning. 
 
Forespørgsel om daglige hentninger af måledata fra vandmålerne direkte til kommunen. 
Har forespurgt Diehl om dette. Der kan oprettes en separat gruppe med måler, som kommu-
nen direkte kan se og hente data fra time for time. Det koster kr. 1.500,- i oprettelse, og så 
kr. 200,- pr. måler årligt.  
 
Vi har to træer, som er ved at gå ud og derfor skal fældes, samt et træ ved trådhegnet, som 
også skal fældes. Kontakter en skovmand med stubfræser til at fjerne træerne.  
 

3. ØKONOMI: 

- Status balance 
 
 

- Takstblad 2021 
 

 
 
 
 

 
- Budget 2021 
 

 
 
 01.01.20 – 7.12.20   Har i år betalt kr. 15.147,54 i garantiprovision til Vejle Kommune i for-
bindelse med Kommune Kredit lånet til ny vandværk.  
 
Pr.31.12.20 bortfaldt bidraget til grundvandsbeskyttelse på kr.0,19, men pr. 13 december 
kom der så brev fra Miljøstyrelsen – at de kr. 0,19 fortsætter, men hedder nu ”bidrag til drik-
kevandsbeskyttelse”  
 
Vi udvider takstbladet med et gebyr til EAN-kunder, som vil blive påført kr. 50,00 pr. op-
krævning fremover. Udgifterne hertil er på kr.1.188,00 pr. år. 
 
Gennemgang  

4. NY KILDEPLADS/BORING: 

- status 

 
 
Christian Christensen PC Brøndboring på besøg og besigtigelse af mulig kildeplads i Fugl-
sangskoven. Vi har modtaget et overslag på kr. 596.450,00 
 
Har talt med Geolog, Susanne Christensen Vejle Kommune om en plan for en ny kildeplads. 
Vi fremsender et kort på mulig placering, og Kommunen laver en vurdering og boringstilla-
delse. Vi forventer at igangsætte i løbet af foråret / sommer 2021. 
 



Egtved Vandværk 

5. LEDNINGSREGISTRERING: 

- status 

 
 
På grund af Covid19, måtte vi aflyse to dage i november med indmåling af stophaner. Vi har 
efterfølgende har én dag, og skal igen i morgen onsdag den 15 december.  
Så har vi til én dag mere + det løse. 
 
Vi har fået adgang til Thvilum WebGis, men kan først tage det i brug til foråret. 
 

6. EVENTUELT: 
 
Tilbud fra Blu Idea på sms-tjenester.  Konklusion er, at det er for dyrt. Kr. 10.000, - i oprettel-
se og 11.400, - pr. år i abonnement. Vi bruger Facebook 6040 Egtved til formidling. 
 

 
Næste møde:   26 / 1   2021 kl.19,00 
 
 
 
 


