
Egtved Vandværk 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. december 2017 kl.18.00 
Deltagere: Michael Bladtkramer   -   Michael Johansen   -   Christian Thomsen -  Bøje Frederiksen -  Jens Peder Pedersen – 1 
slupplant Tim Hougaard Nielsen   -   2 slupplant Orla Pedersen 

Dagsorden! Referat! 

1.  REFERAT SIDSTE MØDE: 

- Godkendelse af referat 6 september 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 6-9-17 godkendt.  
 

2. STATUS SIDEN SIDST:  

- Generel drift  
- Udskiftning af måler  

 

Der har været årlig gennemgang af anlægget sammen med Kemic Vandrens A/S. Der er 
blevet skiftet luftudlader samt div. filtre. 
Der har været to strømudfald på byens elnet. Begge gange har vandværkets nødgenera-
tor startet op, og leveret strøm til anlægget. Forbrugerne har ikke manglet vand ved 
strømudfaldene. 
Der har i alt været seks brud siden sommerferien. Det har været utætte ventiler og ved 
anboringsbøjler. Alle brud er udbedret. 
Vi har fået fornyet vandindvindingstilladelsen på 225.000 m3 pr./år frem til år.2057(40 år) 
 
Efter mødet med Bølling Vandværks bestyrelse i september, er vi blev enig om at etable-
rer en nødforsyningsledning mellem vandværkernes ledningsender ved Egtvedvej i 
Fuglsang.  
Udgifterne beløber sig til kr. 168.963,-  som deles. Arbejdet påbegyndes i januar /februar 
måned. Der er udfærdiget en skriftlig aftale, i forbindelse med den fælles nødforsynings-
ledning. Endvidere har Bølling Vandværk bedt Egtved Vandværk om et tilbud på, hvad 
det vil koste, hvis Egtved Vandværk forestod at udføre måleraflæsning samt forbruger 
opkrævninger for Bølling Vandværk. Jens Peder laver tilbud. 
 
9 kl. elever fra Egtved Skole kommer og får en gennemgang af vandværket i forbindelse 
med klassens tema om vand.  
Aflæsningskort sendes ud søndag den 17. december til de forbruger der endnu ikke har 
fået elektroniske vandmålere monteret. Alle der har fået monteret nye vandmålere skal 
ikke foretage sig noget. 
Der er udskiftet 338 vandmålere i 2017, og det er gået rigtigt godt. Der har kun været 5 
husstande, som ikke havde set udskiftningssedlen i postkassen. Nogle få havde ikke 
tjekket deres installationer inden vi kom, hvilket medførte at de måtte kontakte en instal-
latør, inden de kunne få skiftet vandmåleren (defekte kuglehaner). 
Til gengæld har vi efterfølgende kunnet ringe ud til 9 forbruger, og fortælle dem at de 
havde et evt. utæt toilet eller et rørbrud. 
Der er 17 steder, hvor forholdene er sådan, at der skal monteres ekstender for at fange 
signalerne fra måleren. Dette kan skyldes at måleren sidder bag eller under noget metal. 

3. ØKONOMI: 

- Status   
- Budget for 2018 

 

 
Gennemgang af råbalance for regnskabet 2017.  
Gennemgang af budgettet for regnskabsåret 2018 
 

4. VANDANALYSER:  

- Chloridazon menthyl - desphenyl 
- Aftale og priser med Eurofins 

 

Der er taget en prøve af alle råvandsboringer, og der kunne ikke konstateres Chlorida-
zon. 
Den aftale der blev lavet med Eurofins i efteråret 2014 har udløb 31.12.17. Vandrådet i 
Vejle Kommune er ved at indhente nye tilbud for de næste 3 år, dog afventer man pt. at 
Miljøstyrelsen kommer med den nye drikkevandsbekendtgørelse. 
 

5. NY DRIKKEVANDSBEKENDTGØ-

RELSE: 

- Nuværende / ny  
 

Miljøstyrelsens nye bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 
trådte i kraft den 27. oktober, men vejledningerne til bekendtgørelsen kan først forventes 
i det nye år. Den væsentligste forskel er at vandværkerne nu skal tage alle vandprøver-
ne ude ved forbrugernes vandhaner. I dag tager vi prøver både hos forbrugerne og på 
vandværket. 
For vandværkerne skal der udarbejdes et nyt kontrolsystem for minimum 5 år. De enkel-
te vandværk kan godt selv komme med forslag til sådant et program, men Vandrådet i 
Vejle kommune har også diskuteret emnet – og anbefaler, at Landbrug & Vand i Vejle 
Kommune laver programmet for de enkelte vandværker i Kommunen. 
Det er selv samme instans der skal godkende de enkelte vandværkers program. Egtved 
Vandværk afventer udmelding fra Vandrådet/ Vejle kommune. 



Egtved Vandværk 

 

6. FREMTIDENS VANDFORSYNING 

VEJLE KOMMUNE: 

- Evaluering af mødet den 2. november 
 

 
Vejle Kommune kommer med et udspil til det fremtidige samarbejde/ erfagrupper mellem 
vandværkerne. Som centerby vandværk vil Egtved Vandværk få en særlig rolle.  

7. FREMTIDENS KRAV TIL BESTY-

RELSEN:  

- Uddannelse / honorar 
 

 
Som følge af de stigende krav til vandværkernes drift, bør de enkelte bestyrelsesmed-
lemmer være klædt godt på, for at kunne have viden om almen vandværksdrift. En af 
måderne til at få den viden, er ved at deltage i Danske Vandværkers kurser for bestyrel-
sesmedlemmer. I Egtved Vandværk skal bestyrelsesmedlemmerne løbende være på 
følgende kurser. 
 

 Bestyrelsesansvar og opgaver 
 Vandværksjura og regler 
 Grundlæggende vandværksøkonomi 
 Grundlæggende vandforsyning. 

 
Der afholdes 6 bestyrelsesmøder om året, samt generalforsamling og fællesmøder i 
Vandråd/ Vejle kommune – som man videst mulig deltager i. 
Som mange andre bestyrelser, skal bestyrelsesmedlemmer fremover også honoreres. 
Forslag til årligt honorar er kr. 3.000,00 pr. medlem. 
 

8. EVENTUELT: 

 

 
Ikke noget under eventuelt. 

9. NÆSTE MØDE: 

- Generalforsamling 2018 

 
Næste bestyrelsesmøde er d. 19-2-18 
 
Generalforsamling er den. 7. marts 2018 
 

 


