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Bestyrelsens beretning: 

Sidste år fik vi meddelelsen om Torben Ølholms alt for tidlige død. Torben kom i 
bestyrelsen i 1998. Torben var i 23 år næstformand indtil 2011, hvor han stoppede 
på grund af sygdom. Torben var en positiv person, som alle kunne tale med.  
Lad os rejse os og mindes Torben. Ærer er Torben Ølholms minde.  
 
Antal medlemmer:  
 
Vi har i dag 1005 måleenheder / andelshaver, altså 10 nye forbruger i 2021. 
Men der er godt gang i byggeriet, og i løbet af 2022 vil vi få en tilgang på ca.8. 
(Pt.er vi 1008 forbruger i 2022)  
 
Udpumpet vandmængder: 
 
Der er oppumpet 123162 m3 råvand, og forbruger har aftaget 117710m3. Der er 
brugt 967m3 til at skylle filtrene, og 165 m3 til brandvand og 51 m3 til eget forbrug. 
En difference på 4269 m3 svarende til et spild % på 3,50 %. En stor del af skyldes et 
brud i februar måned på Søndergade 10, hvor en stikledning knækkede.  
I øvrigt har vi rundet 1 mil m3. vand som er pumpet ud fra det nye vandværk. 
 
Brud: 
 
Og som lige nævnt, bruddet på Søndergade, og vi vil gerne takke husejer på 
Søndergade 8, for at velvilligt at tilbyde – at vi kunne etablere en nødledning over til 
nr. 10 indtil vi kunne få lagt en ny hovedledning gennem Søndergade. 
På Doritshave har vi skiftet en anboringsbøjle 50 mm -som var utæt. Og senere på 
året lavede vi en ny stikledning på Hjelmdrupvej og Ørvigvej - de gamle anboringer 
var næsten tæret væk. (se eksempler) Det er ikke godt, for de står og lægger vand. 
Det er (Doritshave, Ørvigvej, dele af Hjelmdrupvej og Baldersvej) der alle er lavet i 
tresserne og halvfjerdserne.  
 
Ellers har vi skiftet 6 stophaner / stikledninger rundt i byen i forbindelser med enten 
tæret jernrør, ny indkørsel osv.  Og vi kan kun opfordre til, at i forbindelse med 
omlægning af grund og indkørsel kontakter os.  



 
Udskiftning af rør:  
 
Kommunen udvidede Hvidegårdsvej med 9 grunde. Vi forlængede den 75 mm PE rør 
der er på første etape, og fik stophaner og stik af.  
 
Fra uge 34 til uge 49 lagde vi et nyt 110 mm PE rør fra Præstevænget 4, Østergade, 
Søndergade til opkørsel Smalfort. Samt fra Præstevænget, Østergade og dele af 
Smalfort. 
En samlet investering på kr.1.208,000,00 eks. Moms - på de to projekter.  Smalfort 
færdiggøres i 2022, en investering på ca.kr. 515.000, -  
 
Vandkvalitet:  
 
Der blev udtaget 12 vandprøver i 2021, hvoraf de 10 er ude hos forbruger. 
Herudover har vi taget ekstra kontrolprøver på alle 6 boringer for DMS. 
Vi har en lille måling af DMS, dog under grænseværdierne- så vi må gerne blande os 
ud af det jf. Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. 
 
PFAS – dette har i jo nok hørt en del om i radio og Tv. 
PFAS består af 12 dele, og vi har taget prøver af dem alle, og vi har ikke PFAS i vores 
drikkevand.  
 
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 150 m fra nuværende boring. 
Vandet fra den nye boring kobles på eksisterende råvandsledning.  
Tilbuddet fra brøndborer lyder på ca. 600.000, - 
 
BNBO-erstatning: 
 
Miljøministeriet har pålagt vandværker og lodsejer i hele Danmark, om at indgå en 
økonomisk aftale om erstatning. 
Vi har én BNBO vi skal betale erstatning for, og det er boringen i Fuglsangsskoven, 
altså menighedsrådet vi skal forhandle med. 
Der er lavet nogle takster vi skal forhandle ud fra som udgangspunkt, og eksempelvis 
skov er. Det kr. 10.000, - pr. hkt.  
 
De andre boringer vi har i byen, skal ikke forhandles – men her skal vi henstille til – 
at man ikke bruger pesticider og for meget gødning.  



Investering: 
 
Vi fik et godt tilbud fra Varmeværket, og da lagerpladsen på Østergade er blevet lidt 
trængt, besluttede bestyrelsen at købe bygningen Søndergade 33 A. Købsprisen var 
kr. 978.000,00.  
Vi har taget det ene lagerrum i brug, og det andet skal bruges når vi har 
sammenlægningen med de andre vandværker er på plads. 1 salen lejes ud til Team 
Egtved, som skal bruge den til klublokale.  
Vi skal foretage nogle investeringer inden, men disse investeringer betaler Team 
Egtved af på gennem den årlige husleje – så investeringen bliver neutral. 
 
Sammenlægning: 
 
På sidste års generalforsamling, fik vi i bestyrelsen mandat til at fortsætte arbejdet 
med at lave en aftale om sammenlægning af Skibet, Nr. Vilstrup, Jerlev, Ødsted og 
Egtved vandværket. I første omgang ønsker Jerlev dog ikke at komme med i 
sammenlægningen – men få en nødforbindelse. Formålet er at lave et robust og 
professionelt vandværk, som sikrer vores område sikker vandforsyning ud i 
fremtiden med driftschef og medarbejder, der udfører alt lige fra at lave brud, skifte 
stophaner, lægge nye vandrør, skifte vandmåler, passe udeområderne samt deltage 
i vagtordninger.   
Vores tiltag er også i tråd med Fremtidens vandforsyning i Vejle Kommune, samt 
hvad der ellers sker i Danmark, hvor de kommende krav til vandforsyningerne bliver 
større.  
 
 
Bestyrelsesarbejde 
 
Vi har haft 7 bestyrelsesmøder, og 2 fællesmøder om sammenlægning med de andre 
bestyrelser.  
Tak for det gode samarbejde vi har i bestyrelsen. 
Det er altid en god og livlig debat til møderne.  
 
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. 


