
Egtved Vandværk 

- Bestyrelsesmøde onsdag den.17 maj 2021 kl.19.00 
Deltager:  Dorte Vikkelsøe - Michael Johansen – Tim H. Nielsen – Christian Thomsen – Jens Peder Pedersen.  

Dagsorden! Referat.  

1. REFERAT SIDSTE MØDE: 

 

 
Godkendelse af bestyrelsesmøde 2.3. og 17.3.21  

2. STATUS SIDE SIDST: 

- Siden sidst  
 
 
 
 
 
 
- Nye forbruger  

 
- Brud 
 
 
- Ny udstykning Hvidegårdsvej 

 
 

- Vild med vilje, biodiversiteten  
 
 
- Analyserapporter 
 
 
- Nye pesticidarter  
 
- Ledningsregistrering  

 
- Ny stik på banestien  

 
 
- Fra uge 34 -til uge 41  
 
 
- BNBO-erstatning 

 
Produktionen kører normalt, men der har været problemer med kommunikation til boringen i 
Fuglsangskoven. Vi har haft en tekniker på sagen, og den kører igen – men det nuværende 
modem skal skiftes, da den er sat til at modtage 2 G - og i dag bruges 4 og 5 G. 
Vi har også haft problemer med Pc’er en der styrer vandværket. Den kan ikke opdatere læn-
gere, da systemet er for gammelt i forhold til de nye opdateringspakker der bruges i dag. 
Den har også kørt døgnets 24 timer hver dag siden 2014. Vi får lavet et prisoverslag på en 
ny PC med sidste nye programmer og licenser. 
 
Hvidegårdsvej 9, Vinkelgårdsvej 29 og Tudvadvej 4 stuehuset. 
 
Andboring til Ørvigvej 44 skiftet, da den var tæret væk. 
To nye stikledninger lavet til Trannisvej 5 og 7 grundet gamle jernrør der var tilstoppet. 
 
Forlængelse af Hvidegårdsvej er påbegyndt med 9 nye grunde. Vi har lavet pris til Vejle 
Kommune, og lægger vandrør ud torsdag den 27 maj.  
 
Vi har nu godt 1200 m3 omlagt med vilde blomster til gavn for insekter og fugle samt beskyt-
telse af vores grundvand. 
 
Pr. 23 marts var Eurofins og tage vandprøver på Hjelmdrupvej 73. Prøvetype Gruppe A+B 
parameter samt boringsprøve på Østergade af boring DGU 124.367. Prøverne var godkendt. 
 
Pr. 1 juni udvides prøvetagningen med 6 nye pesticidarter efter Miljøministeriets anbefaling. 
 
Mangler at GPS ind måle 2 gader, og herefter gennemgå tegninger. 
 
Fra kryds Emmas Have føres en ny 32 mm PEM rør til Smalfort 2 A – hvorefter den gamle 
140 mm PVC tages ud af drift.  
 
Vi udskifter de gamle støbejernsrør der ligger på dele af Præstevænget, Østergade, Søn-
dergade og Smalfort. Vi vil informere husejer i de pågældende gader inden.  
 
Vi har fra Vejle Kommune modtaget den ene BNBO vi skal lave en erstatningsaftale om –  
eller de to lodsejere vi skal forhandle aftale med i Fuglsang skoven. 
 
 

3. ØKONOMI: 

- Orientering  
 

- Køb af Søndergade 33 A  
 

 
 
 Status pr. 21 april. 
 
Pr. 1 juni 2021 overtager vandværket Søndergade 33 A. Varmeværket henvendte sig til os 
om vi var interesseret. Vi har haft et par møder herom, og da vi står og mangler lagerplads 
sagde vi ja. Et køb til kr. 978.000,00  
Vi betaler kontant kr. 478.000,00 og låner kr. 500.000,00 gennem Kommune Kredit på en 
10-årig løbetid.  
 

4. GENERALFORSAMLING: 

 
 

 
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 10 juni kl. 18.00 lille sal Egtved Forsamlingshus. 
Vi starter med spisning kl. 18.00 menuen er stegt flæsk med persillesovs 
Herefter et indlæg ved afdelingsleder Keld Andersen Vejle Kommune om fremtidens vand-
forsyning i Vejle Kommune (ca.20 min) 
 
Herefter starter generalforsamlingen.  
Ejvind Sørensen vil gerne være dirigent  
 
 



Egtved Vandværk 

På valg er fra bestyrelsen: Dorte Vikkelsøe - modtager genvalg 
                                         Jens P Pedersen - modtager genvalg  
                    Suppleanter: Bøje Frederiksen - modtager genvalg  
                                            Orla Pedersen   - modtager genvalg  
  
 

5. SAMARBEJDSMØDE: 

 
Evaluering af mødet 
 

 
Fællesmøde med Nr. Vilstrup, Jerlev, Ødsted, Egtved og Skibet vandværker. 
 
Et godt møde hvor alle synspunkter blev vendt, men alle er enig om – at det arbejdes på en 
sammenlægning af vandværkerne. Regnskaber 2020 afleveres til Egtved Revision A/S, hvor 
Henning Holm vil gennemgå de enkelte tal og lave en udkast til ny budget for ét samlet 
vandværk.  
 

6. EVENTUELT: 
 
Aftalt møde den 1.6.21 angående indlæg om sammenlægning til generalforsamling. 

 
Næste møde:    1 / 6   2021    kl.19,00 
 
 
 
 


