
Egtved Vandværk 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 2 maj 2017 kl.19.00 
Deltagere: Michael Bladtkramer   -    Michael Johansen    -   Christian Thomsen -  Bøje Frederiksen -  Jens Peder Pedersen  

Dagsorden! Referat! 

1. REFERAT SIDSTE MØDE: 

- Godkendelse af referat. 

Starter mødet med meddelelsen om, at tidligere formand og mangeårige medlem af be-
styrelsen for Egtved Vandværk Anton Lærke er død. Anton var bestyrelsesmedlem i godt 
40 år. 
Æret være Anton Lærkes minde. 
 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 8-3-17. Godkendt d. 8-3-17 
 

2. STATUS SIDEN SIDST:  

- Generel drift  
- I igangværende  
 

Stopgrænsen for bundfældningspumpen er hævet i bundfældningstanken, da den ellers 
står nede i sumpen når den har tømt tanken - ellers kører vandværket. 
 
Fra 1 januar og til dags dato er der sendt 30 LER oplysninger ud – og der er lavet 24 
flytteopgørelser. 
 
I Emmas Have er alle PEL rør der er ført ud til de respektive grunde, blevet kortet op og 
fået svejst en slutmuffe på. Dette er gjort i forbindelse med at den nye ejer har fået fjer-
net alt vild bevoksning og sået græs på området. 
 
Der er kørt 4 vognlæs sand væk fra skrænten ud mod Østergade. Derefter er der fyldt 3 
vognlæs muld på, ligeledes er der modtaget 1 vognlæs muld til udlægning omkring rent-
vandstankerne. Over mod Præstevænget 12 er der sat en ny bøgehæk. 
 
I forbindelse med opbygning af lokalt netværk vedr. fjernaflæsning af vandmålere er der 
opsat 2. stk. 16 m glasfiber flagstænger, én ved Børnehaven Solsikken og én ved vand-
værket. Der er monteret en modtagerenhed i toppen af flagstangen som modtager sig-
naler fra de nye elektroniske vandmålere. Vi starter med at montere i løbet af denne må-
ned, og de næste 3 år frem. Der er allerede udskiftet 25 målere i yderområdet og disse 
måler kan nu følges på vandværket. 
 
I forbindelse med Vandets Dag d. 22 marts havde vi et Åbent Hus arrangement, hvor der 
mødte omkring 25 interesserede op. 
 
Der er ved at blive indhentet tilbud på etablering af en ny forsyningsvandledning via af 
Bøgvadvej ned til en klynge husstande ved Nybjerg Mølle. Det sker på baggrund af hen-
vendelse fra flere af husejerne. 
 

3. ØKONOMI: 

- Status – økonomi 
- Status inkassosag 
- Status sag stort forbrug 

 

Gennemgang indestående på kontoer i Middelfart Sparekasse. 
 
Gennemgang af økonomi, hvor 1. kvartals tal sammenholdt med budget er gennemgået. 
Der er ingen større afvigelser i forhold til budgettet, og der er styr på løbene drift.  
 
Der har kørt en inkassosag mod en forbruger pga. af manglende betalinger. Der er nu 
lavet en afdragsordning, som bliver overholdt. 
 
Vedr. sag om stort vandforbrug ved forbruger. Vi har fået sagen retur fra juristerne i 
Danske Vandværker. Deres vurdering er at, forbrugeren skal betale det skyldige beløb. 
Der laves nu et skriv til forbrugeren om at indbetale det skyldige beløb. 
 

4. UDSKIFTNING AF VANDMÅLER: 

 

Der bliver lavet en fordeling som tager hensyn til at, de ældste vandmålere skiftes først 
og dernæst at få byen inddelt i 3 områder. Forbrugerne kan finde info på vandværkets 
hjemmeside. 
 

5. BILDRIFT: 

 

Bestyrelsen drøfter behovet for at vandværket anskaffer sig egen bil i forbindelse med 
drift/vedligehold af vandværkets forsyningsområde. Hidtil har der ikke været behov for 
egen bil, i det alt vedligeholdsarbejde er blevet udført af eksterne samarbejdspartnere. 
Det kørselsbehov der har været, er blevet løst med ansattes egen bil, mod betaling af 
kørepenge. 
I forbindelse med Jens Peder´s ansættelse blev der aftalt, at dette kunne fortsætte. Be-
hovet har siden ændret sig kraftigt, fordi mange opgaver er hjemtaget og udføres af 
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vandværket selv. Derfor er det ikke hensigtsmæssig at driftspasning udføres med ansat-
tes egen bil. For bestyrelsen er det også et spørgsmål om økonomi. Frem til næste be-
styrelsesmøde hjemtages der tilbud, og bestyrelsesmedlemmer får tid til eftertanke, så 
optimal løsning kan træffes. 
 

6. KURSER: 

- Driftskursus / Hygiejnekursus 
- Konference for vandforsyninger 
- Konference om persondata 

 

Michael Johansen er pt. på Vandværksdriftskursus som foregår over 4 dage med afslut-
tende prøve. Herefter skal han på et to dags hygiejnekursus i juni, som også med afslut-
tes med prøve. Formålet med de to kurser, er at Michael kan afløse Jens Peder når der 
skal afholdes ferie osv.  
Jens Peder deltager på konferencen for vandforsyninger i Middelfart den 10 maj. 
 
Danske vandværker indbyder til konference omkring persondatahåndtering og cybersik-
kerhed d. 12 juni. Jens Peder deltager. 
 

7. KALENDERPLANLÆGNING:  

- Fremtidige møder og ferie 
 

 
Er aftalt således at Jens Peder er dækket af, når han holder ferie. 
 

8. EVENTUELT: 

 

 

9. NÆSTE MØDE: 

 

 
Næste møde d. 14 juni 
 

10.KAFFE: 
 

 


