
Ordinær Generalforsamling nr. 111 Egtved Vandværk den. 10 juni 2021. 

 

Bestyrelsens beretning: 

 
Antal medlemmer:  
Vi har i dag 995 måleenheder / andelshaver, altså 4 nye forbruger i 2020. 
Men der er godt gang i byggeriet, og i løbet af 2021 vil vi få en tilgang på 10 til 12. 
(Pt.er vi 1003 forbruger i 2021)  
 
Udpumpet vandmængder: 
Der er oppumpet 129977 m3 råvand, og forbruger har aftaget 121977m3. Der er 
brugt 1165m3 til at skylle filtrene, og 165 m3 til brandvand og 51 m3 til eget forbrug 
og Bølling vandværk rest på 125 m3. En difference på 6494 m3 svarende til et spild 
% på 4,99 %. Det er en del mere end sidste år, og det fører mig til næste. 
 
Brud: 
På Tudvadvej. I forbindelse med etablering af ny plads til pavilloner gravede 
entreprenøren den gamle stik op. Havde ikke søgt LER oplysninger.  
 
Brud to gange på Søndergade, en gammel støbejernsrør. 
 
Brud på Smalfort, en gammel stophane som ikke var registreret og i øvrigt en 
gammel støbejernsrør. 
 
I forbindelse med gravearbejdet på det nye varmeværk, rykkede entreprenøren den 
50 mm stikledning op med garniture og ventil. 
 
EWII skulle flytte El-transformerstationen fra hækken ved den gamle præstegård, og 
om foran sparekassemuren. Jeg havde været ned og vise hvor stikket til 
sparekassebygningen gik, men så kom der en anden entreprenør og skulle sætte en 
jordspyd – og han skød spyddet lige ned i stikledningen.  
 
På Hvidegårdsvej var der en utæt stikledning, det viste sig at være en 
svejsesamlemuffe der ikke var svejst ordentligt – og som vi faktisk lige har haft en 
mere af i år.  
 



Da vores rør fra Præstevænget, Østergade, Søndergade til Korbenhøj og Smalfort er 
af sådan en beskaffenhed, starter vi uge 34 i år med at skifte de gamle støbejernsrør 
ud med nye PE rør.  En renovering til ca. 700 – 800.000 
 
Kirkevej og Frydsvej følger så efterfølgende år.  
 
 
 
 
 
Udskiftning af rør:  
 
Vi har lavet en nyt stik til Korbenhøj 4, den gamle var tæret væk. 
 
I forbindelse med forsamlingshuset skulle have separeret, valgte vi at annullerer en 
gammel vandledning af jern, og lægge en ny PE rør fra Møllebakken og ned til 
Vestergade 2, og derfra lave et nyt stik til forsamlingshuset og Kirkevej 4. 
 
I forbindelse med der kom et nyt hus på adressen Frydsvej 4, satte vi en ny ventil og 
stikledning. Efter vores tegninger skulle der være en 75 mm PVC - men det var en 63 
støbejernsrør – så blev vi så kloge. 
 
Søndergade 5 er blevet renoveret, og vi satte 3 nye ventiler samt ny stikledning.  
 
Skolegården blev også separeret i 2020, og her ville de have flyttet stikledning og 
måler. 
Vi satte en ny ventil, og lagde en ny 63 mm PE rør ind i skolegården, hvor den blev 
sluttet til en eksisterende 50 mm stik. De har to måler, en under biblioteket og en 
under hovedindgangen. 
 
Der blev lagt en ny 50 mm PE rør fra Lergårdvej – og ind til det nye varmeværk, som 
afløser for den der gik til solvarmeanlægget. 
 
 
 
 
 
 
 



Vandkvalitet:  
 
Generelt har vi noget rigtig godt vand, men som vi talte om på sidste 
generalforsamling, kommer der nye stoffer vi skal tage prøver for. 
Af disse nye er DMS (N, N-Dimethylsulfoamid) fundet i to af vores boringer. 
Se vedlagte fra Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.  
Der er de to ældste boringer, og selv om – at vi godt må tage rå vandet og blande 
med de andre boringer, har vi valgt at stoppe pumperne. 
 
Der blev udtaget 12 vandprøver i 2020, fordelt på 2 boringer og 10 hos forbruger. 
Herudover har vi taget ekstra kontrolprøver på alle 6 boringer for DMS. 
Vi har noget fint vand, og der er ingen bemærkninger til prøverne ud over DMS. 
 
Pr. 1 juni 2021, kom der 6 nye pesticidarter på analyseprogrammet – så der nu 52. 
I 2015 betalte vi kr. 16.688 for vandanalyser – vi sat i år kr. 45.000, - på 2021 
budgettet.  
 
Vores boring i Fuglsangskoven får en søster boring. Vi har fået accept fra Kirkens 
bestyrelse, om at kunne få jord til en ny boring godt 100 m fra nuværende boring. 
Vandet fra den nye boring kobles på eksisterende råvandsledning.  
Tilbuddet fra brøndborer lyder på ca. 500.000, - 
Vi er ved at ansøge Vejle Kommune om tilladelse til boringen.  
 
Ledningsregistrering: 
 
Vi er jo godt i gang med at opjusterer vores ledningsregistrering, og jeg har brugt en 
del timer på at finde stophaner i byen – noget som vi bliver færdig med i løbet af juli 
måned. 
Der har været mange steder, hvor vi ikke kan finde stophanen – typisk fordi den er 
under flisebelægning, planter osv. Disse steder er der lagt en seddel i postkassen, 
ligesom der er sat en sort kegle med blå dæksel – og en besked til husejeren om at 
får keglen gravet ned omkring spindelstangen.  
Langt de fleste har en forståelse for at den skal sættes, og så er der nogle enkelte 
der åbenbart ikke gør det – men det er jo ikke for vandværkets skyld den skal være 
synlig. Der bliver fulgt op på de forbruger, der ikke har fået keglen gravet ned. 
 
 
 
 



Bestyrelsesarbejde 
 
Uanset Covid19 har vi haft 6 bestyrelsesmøde – men med afstand. 
Tak for det gode samarbejde vi har i bestyrelsen. 
 
Til slut vil jeg gerne takke de samarbejdspartner vandværket har, og til de forbruger 
der har måtte undvære vand i forbindelse med de brud / eller udskiftning af rør der 
har været – tak for jeres tålmodighed. 
 
 
Jens Peder Pedersen 
Formand 


