
Egtved Vandværk 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 10 April 2018 kl.19.00 
Deltagere:  Michael Johansen    -   Christian Thomsen -  Bøje Frederiksen -  Jens Peder Pedersen – Tim Hougaard Nielsen   

Dagsorden! Referat! 

1.  REFERAT SIDSTE MØDE: 

- Godkendelse af referat. 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7.3.18 

 

2. STATUS SIDEN SIDST:  

- Generel drift  

 

 

 

Vandværket kører uden problemer. 

På grund af sne, frost, blev opstarten på nødforsyningen forsinket. I dag bliver der re-

etableret på området og Bølling Vandværk mangler at etablerer ny stik til Egtvedvej 15. 

Bølling Vandværk skal til at udskifte filtermaterialer og vi skal leverer vand til Bølling indtil 

Kimtallene er på plads igen efter udskiftningen. 

Der er etableret ny stikledning til Præstevænget 6 (den gamle vandværksgrund) samt 

lavet bruddet på 63 mm pvc rør på Højmarken ud for nr. 15. (defekt samling, ikke samlet 

godt nok) 

Mandag den 16. graver vi på Østergade, ud for nr. 19 og 26. 

 

I forbindelse med udskiftning af fjernvarmerør i haverne, har jeg haft kontakt med entre-

prenørerne angående respektafstand til naborør. De lægger de nye rør ved siden af de 

gamle, så den samlede bredde på fjernvarmerør nu er fra 60 til 80 cm – og vores vand-

rør ligger under de gamle fjernvarmerør. 

 

3. ØKONOMI: 

- Status  

 

 

Sendte 11 lukkevarsler ud pr. 26. februar, dog blev alle betalt inden lukkedato. 

Gennemgang råbalance pr. 6. april. 

4. NY KONTROLPROGRAM: 

 

 

 

 Kontrolprogrammet er gældende i 5 år, og der en indsat 5 faste adresser hvor prøve-

tagningerne foretages. Og som noget nyt tages der nu en straks-prøve samt en prøve 

hvor vandet løber i 5 til 10 min inden prøven tages. 

Og for en sikkerhedsskyld, bør vi tage en prøve på afgang vandværk hver gang -det vil 

sige tre prøver hver gang. 

 

5. BØGVADVEJ : 

 

 

Endelig priser på en ny vandledning til Nybjerg Mølle området. 

 

  

 

6. NETVÆRKSMØDE VANDVÆRKER: 

- Fremtidens Vandforsyning 

 

 

Evaluering af første møde. 

7. EVENTUELT: 

 

 

8. MØDER 2018: 

 

 

Februar   19/2. / april    10 / 4.    Juni.  12 / 6    august.    /      oktober.   /        december.     

/  

 

Næste bestyrelsesmøde d. 12-6-18 

 

 

 


