
Egtved Vandværk 

  Bestyrelsesmøde mandag den 2. november 2020 kl.19.00 
Deltager:  Dorte Vikkelsøe - Michael Johansen – Tim H. Nielsen – Christian Thomsen – Jens Peder Pedersen.  

Dagsorden! Referat.  

1. REFERAT SIDSTE MØDE: 
 
Godkendelse af bestyrelsesmøde 12.08.20. Godkendt 
 

2. STATUS SIDEN SIDST:  

- Generel drift 
 

 
Værket kører normalt. Bundfældningstank er blevet tømt for slam. Efterfølgende gik dyk-
pumpen i stykker og måtte skiftes. Pumpen var kun 1½ år gammelt, og var dækket under 
garantien.  
 
Dagen efter sidste bestyrelsesmøde, var der igen et brud ud for Søndergade 15, denne 
gang 1 m længere ned i forhold til sidste brud. Støbejerns røret er så gammelt, at der falder 
større flig af røreret. Røret går fra Smalfort/Søndergade til Søndergade op ad Østergade og 
ud for Præstevænget 6 – og vil koste ca. kr.700.000,- at skift. Og det inklusiv nye stik og til 
alle berørte huse på strækningen.  
Vejle Spildevand skal separere strækningen fra 2022 til 2025. 
 
I forbindelse med EWII skulle etablere en ny EL-Transformatorstation ved den gamle spare-
kasse, skød de lige jordspyddet gennem stikledningen til Østergade1. 
 
Entreprenør gravede både stophane og 50 mm stikledning op/ over i forbindelse med etable-
ring af ny varmeværk.   
 
Begge ovennævnte fik lov at erstatte det ødelagte.  
 
Pt. har vi 8 byggemåler ude på nybyggerier i byen  
 
Ny aftale med vejle spildevand omkring levering af forbrugsoplysninger, er lavet, gældende 
frem til 2024 
 
 

3. ØKONOMI: 

- Status balance 
- Takstblad 2021 
-  
- Honorar ferieafløser 
 

 
 
 01.01.20 – 26.10.20 
  
 
Honorar pr. døgn kr. 500,00. Ved brud - et ekstra honorar på kr.180,00 timen i forbindelse 
med reparation af bruddet. 
Såfremt et bestyrelsesmedlem er selvstændig, og udfører arbejdet for vandværket, betales 
der kun én timeløn – enten fra vandværket, eller en faktura fra vedkommendes firma. 
 
 

4. TILSYNSRAPPORT; 

- Rapport fra Vejle Kommune 

 
Mette Temløv var på tilsyn den 15 september.  
Bemærkninger til fund af DMS i fire af vores boringer, dog alle under grænseværdierne. 
Vi skal tage ekstra prøver én gang årligt, som vi allerede har sat i værk. 
Ligesom vi skal offentliggøre det på hjemmeside. Det er lagt på.  
De boringer der er konstateret DMS i, er sat ned til kun at producerer 10% hver i sær.  
 

5. NY BORING:  
 
Har været i kontakt med menighedsrådet angående forespørgsel på at lave en ny kildeplads 
i Fuglsangsskoven. H.P. Jørgensen er vendt tilbage med et positivt svar på vores forespørg-
sel. Når vi har fundet kildepladsen, så skal vi finde en BNBO-kompensation. 
Vi vil nu kontakte nogle eksperter til at finde en egnet kildeplads til en ny boring.  
 

6. LEDNINGSREGISTRERING:  

- Status 
 

 
Mangler at lokaliserer stophaner på 3 gader endnu. Den 24 og 25 november GPS-indmåles 
de sidste stophaner.  
 

7. EVENTUELT: 
 
 

 



Egtved Vandværk 

Næste møde:   2   / 12.   2020   kl.18,00 
 
 
 
 


