
Egtved Vandværk 

 Bestyrelsesmøde tirsdag den.2 marts 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 26.1.21. 
 

2. STATUS SIDEN SIDST:  

- Generel drift 
 
 
 
 
 
 
 
- Brud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Udskiftning af de gamle rør 

 
Produktionen kører normalt. 
Under frosten måtte vi investere i 3 varmeblæser grundet frost i boringerne. 
 
I forbindelse med en større modernisering af villa på Smalfort, er der lavet en ny stik ind og 
der er sat en ny stophane. 
 
Vi har fået to nye forbruger på Emmas Have. 
Der er etableret byggemåler på Hvidegårdsvej 6 og 7 - samt på Vinkelgårdsvej 28 
 
Den 5 februar brud ved gammel stophane på Smalfort (stophanen var ikke på tegningerne)  
Søndag den 14 februar mistede Søndergade 10 vandtryk. Der var gået hul på en gammel 
stikledning fra modsatte side af vejen. Et stykke af den gamle støbejernsledning blev skiftet, 
men der er lavet en nødforsyning til nr.10. 
 
Der er skiftet en stikledning til Kirkevej 18. Igen en gammel støbejernsrør med som var tæret 
op. Efterfølgende gav dette en del brunligt vand på Kirkevej, Parkvej, Bakkevej og Frydsvej. 
Det er selvfølgeligt beklageligt, men man kan ikke gøre andet – end lade vandet løbe og så 
skylle de filtre der sidder på vandhanen.   
 
Vi begynder at planlægge udskiftning af de gamle støbejernsrør der ligger på Søndergade -
og Smalfort – og som skal skiftes i år.  
 
Når vi har en plan herfor, vil vi kontakte alle husejer på de to gader. 
 
 

3. ØKONOMI: 

- Status balance 
- Status betalinger 

 
- Gennemgang og godkendelse -

samt underskrift af endeligt regn-
skab og budget 2020. 

 
 

 

 
 
 01.01.21 – 24.2.21 
 Der er blevet sendt 25 rykker 1 ud, og 5 rykker 2 med lukkevarsel. Alle har betalt. 
 
Egtved Revision har lavet regnskabet, som viser en overdækning på kr.365.261,00 
Og der er ingen påtegninger. 
Regnskab 2020 og budget for 2021 kan ses på vandværkets hjemmeside fra fredag den.5.3. 
 
 
 

4. ANALYSERAPPORTER:  

- Prøve ledningsnet 
-  
 
- Ny pesticid TFA  
 

 
 
To prøver udtaget på Oustrupvej 14 den 17 februar. En straks prøve og en flus prøver. 
Begge prøver var uden bemærkninger, og kan ses på hjemmeside. 
 
Miljøstyrelsen har fundet et nyt stof TFA (trifluoreddikesyre) som centerbyvandværkerne i 
Vejler Kommune skal tage prøver for. Vi har taget prøver fra vores råvandsboringer og af-
venter resultatet.  
 
 

5. GENERALFORSAMLING 2021 

- Dato? 
 

- På valg  
 

 
 
 
- Indlægsholder? 

 
 
Generalforsamlingen er udsat på ubestemt tid på grund af Covid19  
 
Bestyrelse:   Dorte Rudbech Vikkelsøe / modtager genvalg 
                     Jens Peder Pedersen / modtager genvalg 
Suppleanter: Bøje Frederiksen / modtager genvalg 
                     Orla Pedersen / modtager genvalg 
 
Aftales senere 



Egtved Vandværk 

 
- Spisning?  

 

 
Pt. lidt usikker på grund af forsamlingsforbuddet – men kan det lade sig gøre, gør vi det. 

6. MULIG INVESTERING: 

- Tilbudt køb af Søndergade 33A 

 
Vandværket har fået et tilbud fra Varmeværket, om køb af deres lagerbygning ved Varme-
værket.  Vandværket ejer matriklen op til bygningen.  
Vi mangler lagerplads blandt andet til vores vandrør og fittings, samt plads til trailer med af-
mærkningsmaterialer osv. Også i forbindelse med de samarbejdsplaner der er med 3 andre 
vandværker, vil det give mening at investerer i bygningen 
Den ene halvdel kan lejes ud, og måske også 1 salen. Vi undersøger nu finansieringsmulig-
heder. 
 

7. SAMARBEJDSMØDE: 

   Nr. Vilstrup – Jerlev – Ødsted og    
Egtved Vandværker  

- Referat af formandsmødet 24.2. 
 

 
Der blev listet op på hvor mange forbruger der er i de enkelte vandværker, samt hvor mange 
m3 vand der bliver solgt. 
Hvordan det administrativ og driftsmæssigt bliver gjort pt. Alle er enig om, at der er behov for 
samarbejdet, som på sigt resulterer i en sammenlægning – og at det er i tråd med den Frem-
tidige Vandforsynings strategi i Vejle Kommune.  
Der skal etableres et driftsselskab for de fire vandværker, og der skal undersøges priser på 
etableringen et selskab samt driftsomkostninger.  
Der afholdes et fællesmøde med deltagelse af alle bestyrelsesmedlemmer for de fire vand-
værker den 5.5.21. 
 

8. EVENTUELT: 
 

 
Næste møde:  17 / 5 - 2021    kl.19,00 
 
 
 
 


