
Egtved Vandværk 

k Bestyrelsesmøde tirsdag den.14 december 2021 kl.18.00 
Deltager:  Dorte Vikkelsøe - Michael Johansen – Tim H. Nielsen – Christian Thomsen – Jens Peder Pedersen -                                  
Suppleant.: Bøje Frederiksen - afbud fra Orla Pedersen 

Dagsorden! Referat.  

1. REFERAT SIDSTE MØDE: 

 

 
Godkendelse af bestyrelsesmøde 2.11.21. Godkendt. 

2. STATUS SIDEN SIDST: 

- Siden sidst  
 
 
 
- Ny stikledninger 

 
 
 

- Brud 
 
 
 
 
- Ledningsregistrering  

 
 

- PFAS Analyser 
 

 

 
 
Kemic har lavet den årlige service på produktionen, og der blev skiftet en butterflyventil som 
var utæt – samt filter og olieskift.  
SC Teknik har fornyet modemen i skovboringen, da den var forældet og havde udfald.  
 
 I forbindelse med en ny indkørsel, en tilbygning og tæret stophane og ledning har vi lagt en 
ny stikledning / stophane til Rosenhaven 4, Ørvigvej 98, Hjelmdrupvej 15, Baldersvej 36 og 
22. 
 
I forbindelse med separering på Ørvigvej, blev et vandstik 50mm PVC - rykket over. Afbry-
delsen varede ca. 1 time. Vandledningen lagde  
Efterfølgende har vandværket så modtaget en faktura på kr.36.646,75 + moms på tabt af 
arbejdsfortjeneste fra Arkild. Denne faktura afviser vi betalingen på, da vi have fortalt om-
kring manglende viden omkring de ledninger der går på tværs af vejen. 
 
Alle de nye ledninger og stophaner er ind målt. Af den samlede registrering mangler vi stadig 
et par gader. Hele processen afsluttes i foråret 2022.  
 
Prøvetagning af PFAS i alle boringer og afgang vandværk. Resultaterne overholder krav-
værdierne i Miljøstyrelsens bek.nr.1110 af 30 maj 2021.  Kan ses på hjemmesiden under 
analyser. 

3. ØKONOMI: 

- Orientering  
 

 
 
 Status pr.13.12.2021 
 

4. NY HOVEDLEDNING: 

- Status arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
- Status økonomi herpå. 
 

 
Der er lagt en ny 110 mm PE rør fra Præstevænget 4 ned til Østergade, ned af Søndergade  
til Korbenhøj, hvor den er samlet til 160mm PVC – som løber vider op af Søndergade. Der er 
også sat en ny hovedventil til Korbenhøj. Alle forbruger har fået et nyt vandstik. 
 
Fra udkørsel Præstevænget / Østergade er der lagt en PE 63 mm rør frem til Østergade 15, 
hvor der er sat en hovedventil, som kan åbnes og leverer vand op mod Aftensang / Hjelm-
rupvej. Endelig er der lagt nye stik til Smalfort 14, 16 og 18.  
I 2022 skiftes resten af Smalfort. 
 
Samlet pris på materialer og arbejde Kr.1.572.888,91 
 
Desværre fandt vi en forbruger, hvis stikledning gik direkte til et udhus med to vandhaner 
uden om vandmåleren. Det er strafbart, og kan Politi anmeldes, og vandværket kan fastsæt-
te og opkræve et årligt vandforbrug flere år tilbage jf. regulativ og juristen fra Danske vand-
værker. 
 

5. SAMARBEJDSMØDE:  

Skibet, Nr.Vilstrup Jerlev, Ødsted, Egtved 
 

- Status sidste møde  
 

 
 
Egtved Revision har lagt regnskaberne fra de 5 vandværker sammen. De enkelte poster 
blev gennemgået, ligesom personale/ lønninger, maskiner / omkostninger, takster og budget 
udkast lavet. 
Egtved Revision gennemgår udkastet, og udarbejder et færdigt budget. 
 
Medio januar samles formændene igen, og efterfølgende samles alle bestyrelsesmedlem-
merne til en samlet gennemgang og beslutning på sammenlægningen.  
 
Herefter skal Vejle Kommune informeres, og så skal de enkelte vandværker fremlægge afta-
len til endelig godkendelse på generalforsamlingerne.  
 



Egtved Vandværk 

6. EVENTUELT:  

- Indførelse af endnu en ny indbe-
retningsmetode til Miljøstyrelsen. 

 
 
Ud over de allerede 3 forskellige årlige indberetninger af oppumpet råvand osv... 
skal alle vandværker nu til at indberette” status for anvendelser af vores boringer”. 
Dette er gældende pr.1.1.2022 jf. drikkevandsbekendtgørelsens §§28.stk.4 og 29 stk.5 

 
Næste møde:     /    2022  
 
 
 
 


