
JELLING VANDVÆRK 

 

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 16. marts 2016 kl. 19.30 
I Gormshallen 
 

1.      Valg af dirigent 

 

Alfred Frandsen blev valgt 

2.    Bestyrelsens beretning ved for  

       manden 

          

 

 

Bestyrelsens beretning  for 2015 

 

Bo Grønvall 
 

Vi har som sædvanligt delt beretningen op i 2 dele. 

Jeg fortæller om de overordnede ting, og Arne fortæl-

ler om alt det, som sker i marken. 

 

Som Alfred så fint sagde det til et bestyrelses møde 

formandens beretning er lidt mærkelig at fremlægge, 

da det er de samme ting, som man står og fortæller år 

efter år, og det er også helt korrekt, men sådan er det 

ikke i 2015, der er faktisk taget en del beslutninger ud 

over det almindelige, og det vil jeg komme ind på. 

 

Efter sidste års generalforsamling konstituerede be-

styrelsen sig således, at 

 

Formand Bo Grønvall 

Næstformand Bent Hansen 

Kasserer og sekretær Martin Jessen 

Bestyrelsesmedlemmer Alfred Frandsen og Ib Højrup 

 

Vi har i 2015 ligesom i 2014 været med, når Vejle 

spildevand og Jelling Fjernvarme har gravet og fore-

taget fornyelser af ledningsnettet. Og dette vil vi fort-

sætte med, så vi til stadighed har et opdateret led-

ningsnet. 

 

Vi har i 2015 oppumpet 199.950 m3 vand og udpum-

pet til forbrugerne 187.736 m3 vand, det er ca 1.457 

m3 mere end sidste år. 

 

Vi har haft et vandspild på 12.214 m3, hvilket svarer 

til et spild på 6,11 % 

 

Alle vores målinger i 2015 har vist en rigtig fin vand-

kvalitet. Der er fra tilsynet kommet en rapport uden 

væsentlige bemærkninger. 

 

Og nu mine damer og herrer kommer en af de største 

beslutninger, som bestyrelsen har besluttet i nyere tid  

 

Bestyrelsen blev enige om, at fremtidige større ud-

skiftninger af målere, skal være til fjern aflæs bare 

målere. 

 

Da vandværkets økonomi til tider har været lidt an-



strengt, det vil Martin komme ind på, blev det beslut-

tet, at uskiftningerne først skulle igangsættes primo 

2016. Indkøb af nye målere er fremadrettet fjern af-

læs bare. 

 

Det forventes, at udskiftningen skal ske over ca. 3 år. 

 

Det har vist sig, at vores vandværk ikke er helt tids-

svarende mere. 

Bestyrelsen har derfor besluttet at arbejde frem mod 

opførelsen af et nyt vandværk inden for en tidshori-

sont af 2- 5 år, der er i hvert tilfælde hensigten p.t. 

Bestyrelsen vil så besøge en række vandværker med 

henblik på at få en række erfaringer. P.t. er der plan-

lagt besøg på Vonsild Vandværk, Brædstrup vand-

værk og Truelsbjerg  vandværk. 

 

Vores opkrævningsaftale med Energimidt er opsagt 

fra Jelling Vandværks side i forbindelse med Ener-

gimidts overdragelse af opgaven til Elbek & Vejrup 

pr. 1. juni 2015. Bestyrelsen har forhandlet en ny op-

krævningsaftale med Vejle Spildevand, som vi har 

store forventninger til. 

 

I perioden 1. juni 2015 til 31. december 2015 , hvor 

Vejle Spildevand overtog opgaven, blev opkrævnin-

gen udført af Elbæk og Vejrup 

 

Vi vil i lighed med sidst år på det kraftigste opfordre 

til, at man får aflæst vandforbruget og indberette det 

til tiden, da der igen er en del, som ikke har fået af-

læst. Dette skulle dog give sig selv i løbet af de næste 3 

år, da vi så har fået installeret fjern aflæs bare målere 

og implementeringen af disse er afsluttet. 

 

Her til slut skal der lyde en tak til revisorer, til Arne 

og Ib for deres arbejde på vandværket, tak til Martin 

for regnskabsføring og tak til hele bestyrelsen for et 

godt samarbejde 

 

Nu vil Arne orientere om arbejdet i marken i 2015..

  

 
Arne Christoffersen 

 

Opgaver udført i 2015  

Ny stikledning. mm 

 Østervænget 1A ny stikledning  

Fårupvej 21 udskiftet reduktionsventil  

Jelling Sognehus tilsluttet Ø 110 mm sprinklerstik  

 

Udskiftn. Vandledninger Højager 51-63 + 65-81 + 50-62  

Udskiftet ventil Fårupgårdvej 8 som forsyner Plantage-

vej  

Brud på vandledninger. Ingen brud i 2015  

Vandværket. Udskiftet ventilator på iltningstårn  



Monteret nyt alarmsystem som kan sende SMS besked  

Gadbjerg Kloakservice tømt slamtank / skyllevand  

Monteret filter i port til erstatningsluft  

Affugter repareret  

Reparation af paptag  

Silhorko a/s Har udført årsgennemgang af vandværket 

og har i den forbindelse  

fuget nogle revner og sprækker  

Grundfoss a/s Har udført årligt eftersyn af pumper  

landndinspektørfirmaet Geo Partner  

Indmåler ledninger og ekspederer ledningsoplysninger 

til LER forespørgsler.  

Tak til bestyrelsen for den tillid og opbakning i viser 

mig.  

 

3.      Regnskabet forelægges til   

         godkendelse 
 

Kasserer Martin Jessen fremlagde det reviderede 

regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Budget for det kommende år 

          Forelægges og godkendes 

Kasserer Martin Jessen fremlagde budgetterne for 

2016-2018 .Budgetterne blev godkendt. 

5.     Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag 

6.     Valg til bestyrelse samt  

        supleanter 

         På valg til bestyrelsen  

         Alfred Frandsen og Martin     

         Jessen 

         På valg som suppleant er 

         Allan Christoffersen 

. 

Alfred Frandsen og Martin Jesssen blev genvalgt for 

3 år 

 

 

Allan Christoffersen blev genvalgt som suppleant til 

bestyrelsen. 

Nyvalgt blev Robin Sundstrøm 

7. 7.     Valg af revisor og  

8.          revisorsuppleant          

9.          På valg som revisor er Gunni 

10.          Højvang 

11.          På valg som suppleant er 

12.          Christian Christiansen 

13. .             

     

     

Gunni Højvang blev genvalgt som revisor. 

Christian Christiansen blev genvalgt som revisor  

suppleant. 

8. Eventuelt Formanden takkede dirigenten og indbød deltagerne 

(14) til et par stykker smørrebrød. 

 
Referent: Martin Jessen 

 

 

_______________________            

   Dirigent    


