
Egtved Vandværk 

Bestyrelsesmøde torsdag den 24. februar kl. 19.00 
Deltager:  Dorte Vikkelsøe - Michael Johansen – Tim H. Nielsen – Christian Thomsen – Jens Peder Pedersen -                                  
Suppleant.: Bøje Frederiksen - Orla Pedersen    Afbud fra Orla.  

Dagsorden! Referat.  

1. REFERAT SIDSTE MØDE: 

 

 
Godkendelse af bestyrelsesmøde 14.12.21. godkendt 

2. STATUS SIDEN SIDST: 

- Siden sidst  
 

- Brud 
 

 
 

- Årsopgørelser vandforbrug/ spild 
 

 
 

- BNBO-erstatning (Præsteskoven)  
 

 
 

 
 
Produktionen kører normalt. 
 
Tirsdag den 1 februar var der et brud på 50 mm fordelingsrør på Ørvigvej ud for nr. 80. 
Der var faldet et stykke asfalt ned på den blotlagte rør, med et lille hul. Rørstykket blev skif-
tet. Vand lukket fra kl. 12.35 – indtil 12.50  
 
Oppumpet råvand 127.342 m3 - skyllevand, brandvand 976 l. Afregnet forbruger 117.710 
m3 Difference 8.665 m3 = 6,85 % Skyldes brud på stikledning på Søndergade i februar må-
ned, samt skylning af nye rør inden ibrugtagning. 
 
Kontakter menighedsrådet i næste uge, hvor vi gennemgår BNBOen i Fuglsangskoven, og 
finder frem til en erstatning jf. Miljøministeriets beregningsgrundlag.  

3. ØKONOMI: 

- Manglende betalinger 
- Gennemgang årsregnskab 2021 
- Underskrivning af regnskab  
- Budget 2022 

 

 
 
18 forbruger har fået rykker 1. Lukkevarsel til 8 forbruger, heraf skal 2 lukkes i morgen. 
Årets resultat blev kr. 221.538,00  
Regnskab godkendt og underskrevet 
Budget godkendt 

4.  GENERALFORSAMLING 

2022 

- Annonce  
 

- Menu vælges.  
 

- På valg er …         bestyrelse  
 

 
 
                        Suppleanter  
 

 
                                Revisor  

 
- Bestyrelsens beretning. 
            Om renovering  
            Om køb Søndergade 33a. 
            Om udlejning Team Egtved  
            Om BNBO-erstatning  
            Om sammenlægning  

 

 
 
 Onsdag den 9 marts kl.18.00, Egtved Forsamlingshus 
 Indrykkes tirsdag uge 8 
  
 
 
            Christian Thomsen             - modtager genvalg  
            Michael Johansen              - modtager genvalg  
            Tim Hougaard Nielsen       - modtager genvalg  -  
           
            Bøje Frederiksen                - modtager genvalg  
            Orla Pedersen                    - modtager genvalg 
 
            Egtved Revision A/S          - modtager genvalg  
 
 

5. LEJEKONTRAKT T. EGTVED 

- Gennemgang forbedringer  
- Gennemgang kontrakt 
- Eventuelt rettelser 
- Underskrift kontrakt  

 

 
 
1 sal på Søndergade 33 a lejes ud til team Egtved, da vi ikke kommer til at bruge disse m2. 
Vi gennemgik de forbedringer der skal laves inden lejeaftale begynder, samt en gennem-
gang af lejekontrakten med diverse ændringer. 
Bestyrelsen er enig om den årlige leje, og underskrev kontrakten - som så er afleveret til 
Team Egtved.  

6. SAMMENLÆGNINGSMØDE:  
 
 
Efter fællesmødet i forsamlingshuset, hvor alle bestyrelsesmedlemmer for de 5 vandværker 



Egtved Vandværk 

Skibet, Nr.Vilstrup Jerlev, Ødsted, Egtved 
 

- Status sidste fællesmøde 
 
 
- Hvad er næste step 
 

var med, har Jerlev Vandværk ønsket at trække sig – men vil gerne med på en nødforsyning 
 
Men Skibet, Nr. Vilstrup, Ødsted og Egtveds bestyrelser fastholder arbejdet med sammen-
lægningen – og gerne pr. 1.12023. 
 
Der laves en statusoversigt på, hvad de enkelte vandværker har investeret i de sidste 5 år – 
og hvad der står på investeringslisten de næste 5 år.  
 
Så laves der et budget for året 2023 ud fra regnskabstal for 2021. 
 
Der afholdes så igen et fællesmøde, hvor budgettet gennemgås, så der måske kan stemmes 
for sammenlægningen. 
 
Herefter skal der holdes generalforsamling og ekstraordinære generalforsamlinger i de re-
spektive bestyrelser, hvor generalforsamlingen skal stemme den endelig igennem. 
 
 

7. EVENTUELT:  

 

 

 
Næste møde:     /    2022  
 
 
 
 


