
Egtved Vandværk 

  Bestyrelsesmøde onsdag den 12 august 2020 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 18.5.20. Godkendt 
 

2. STATUS SIDEN SIDST:  

- Generel drift 
  
 
 
 
 

 
Rentvandspumpe 3 indtager luft og er taget ud af drift. Tekniker fra Grundfos tilkaldt 
. 
Signalet til råvandspumpe i skoven har udfald nogle gange. Det gør eksempelvis- at såfremt 
pumpen kører og forbindelsen forsvinder, må man ud til pumpen og slå strømmen fra.  
Har taget fat i 3G om problemet. 
 
I forbindelse med JK Pavilloners etablering af ny plads til beboelsesvogne på Tudvadvej 
(Haves gamle gård) gravede HM Entreprise Horsens den gamle stikstophane op af jorden 
med en større reparation efterfølgende. De havde ikke søgt LER oplysninger – og har fået 
en faktura på omkostningen. Efterfølgende skulle vi have sløjfet den gamle stik – og så lave 
en ny til JK – som i mellemtiden havde bestemt, at de gerne ville have en vandstik på plad-
sen. 
 
Der er etableret byggemålere på Vinkelgårdsvej og Hvidegårdsvej. 
 
Frakoble 50 mm stik til solvarmeanlæg, og lægge en ny løs 32 mm byggestikledning under 
byggeriet af ny varmeværk på Lergårdsvej. 
 
Brud på gammel 63 mm støbejernsrør ud for Søndergade 15. Brud på 110 mm PVC på JK 
Pavillons plads.  
 
Bølling har to gange haft åbnet for nødforsyningen i forbindelse med forbedring af deres 
vandværk. 
 
 

3. ØKONOMI: 

- Status balance 
- Restanceliste pr.12.8.20 
- Honorar ferieafløser 
 

 
 
 01.01.20 – 11.8.20 
 
Ang. Honorar af ferieafløser, så undersøger JP ved danske vandværker og så drøfter vi det 
ved næste bestyrelsesmøde. 
 
 

4. BNBO RISIKOVURDERING: 

- Boringsnære beskyttelsesområder 
for Egtved Vandværk  

 
 

 
Vi har fået tilsendt risikovurderinger af BNBO fra vejle kommune. Konklusionen på rapporten 
foreskriver at der er behov for beskyttelse, da det er en indvending af stor betydning for hele 
Egtved-området. Præstevænget, Trannisvej, Aftensang, Østergade og Smalfort er under de 
markerede områder der ønskes beskyttet, forstået denne måde – at der må ikke bruges 
sprøjtemidler i området de pågældende gader. 
 

5. LEDNINGSREGISTRERING:  

- Status 
 
 

 

 
Der er pt. ind målt ca. 400 stophaner, og der er afsat endnu 3 dage - den 13 august, 27 au-
gust og den 23 september. Der er rigtig mange stophaner der er dækket af fliser, træer og 
buske. Husejerne kan godt forstå, at stophanerne skal være synlige og tilgængelige – hvis 
uheldet skulle ske – og graver gerne et ny dæksel ned omkring spindlen.  
Der bruges mange timer på at lokaliserer stophanerne.  
 

6. EVENTUELT: 
 
Repræsentantskabsmøde i Vandrådet den 15 september kl. 18.00 i Jelling  
Generalforsamling Region Syd Danske Vandværket 16 september kl. 17.00 i Haderslev  
 

 
Næste møde:     20/10    2020   kl.  19,00 
 
 



Egtved Vandværk 

 
 


