
JELLING VANDVÆRK 

 

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl. 19.30 
I Gormshallen 
 

1.      Valg af dirigent 

 

Alfred Frandsen blev valgt 

2.    Bestyrelsens beretning ved for  

       manden 

          

 

 

Bestyrelsens beretning  for 2016 

 

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. 

 

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 2016 ligesom i 2015 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 2016 oppumpet 208.434 m3 vand og udpum-

pet til forbrugerne 199.178 m3 vand, det er ca 11.442 

m3 mere end sidste år. 

 

Vi har haft et vandspild på 9.256 m3, hvilket svarer 

til et spild på 4,44 % i 2015 havde vi et vandspild på 

12.214 m3 – så vi ser effekten af opgraderingen af 

vores ledningsnet. 

 

Alle vores målinger i 2016 har vist en rigtig fin vand-

kvalitet. Der er fra tilsynet kommet en rapport uden 

væsentlige bemærkninger. 

 

Som jeg i beretningen sidste år kunne orientere om, 

så besluttede bestyrelsen, at Jelling Vandværk skulle 

overgå til fjern aflæs bare målere. Dette stykke ar-

bejde påbegyndte vi i 2016, og udskiftningen vil fore-

går over en 3 årig periode. De første test med målerne 

har vist gode resultater. Bestyrelsen valgte at bruge 

Kamstrups digitale målere. 

 

Vi har nu i 2016 haft et samarbejde med Vejle Spil-

devand omkring opkrævning og afregning af vores 

vand, og vi kan fra Jelling Vandværks side kun være 

tilfredse med dette samarbejde. 

Jelling Vandværk har som noget nyt skulle udsende 



lukkebreve til personer, som ikke har betalt deres 

vandregninger. Alle har dog efterfølgende betalt. 

 

Som jeg kunne fortælle sidste år så er vores vand-

værk ikke tidssvarende mere. 

Bestyrelsen besluttede derfor i 2015 at arbejde frem 

mod opførelsen af et nyt vandværk inde for en tids-

horisont af 2-5 år. Dette arbejde er igangsat, og har 

resulteret i den del møder med Vejle Kommune om 

placering af et nyt vandværk. Vejle Kommune kunne 

orientere om deres planer for vandindvindingsområ-

der, og Vejle kommune ser gerne, at nye vand ind-

vindinger for Jelling vandværk sker nordvest for Jel-

ling by. Men hele processen kører fortsat. 

 

Bestyrelsen har endvidere været rundt at besøge for-

skellige vandværker for at se på hvorledes et nyt 

vandværk i Jelling kunne se ud. Der vil i løbet af det 

kommende år blive arbejdet videre med planen. Be-

styrelsen har blandt andet besøgt Vonsild Vandværk, 

Brædstrup vandværk og Truelsbjerg vandværk. Og 

alle besøgene har været meget inspirerende og givet 

nogle ideer og tanker til hvorledes et nyt vandværk 

kunne komme til at se ud. 

 

Der har i 2016 været afholdt et møde mellem Jelling-

net, Jelling Varmeværk og Jelling Vandværk om mu-

ligheden for at samarbejde på en række områder. 

Mødet mundede ikke ud i noget konkret, men vi har 

udvekslet erfaringer og muligheder.  

 

I 2016 har vore kasserer Martin Jessen afholdt møder 

med Revision Hatting, disse møder er foranlediget af 

de nye krav til regnskabsaflæggelsen. Mødet resulte-

rede i at bestyrelsen indgik en aftale med Revision 

Hatting om at lave årsregnskabet i 2016 og årene 

frem med de krav der stilles til et vandværk af Jel-

lings størrelse. Bestyrelsen vil ligeledes arbejde videre 

med Revision Hatting, med henblik på, at Revision 

Hatting overtager konteringen af vandværkets bilag, 

dette ikke fordi vi ikke selv kan, men med de stigende 

krav til hvorledes konteringen skal foregå, vil vi den 

vej fremtidssikre vore vandværk på det administrati-

ve område. 

 

Bestyrelsen har løbende arbejdet med Jelling Vand-

værks beredskabsplan, og vi har vurderet, at den p.t. 

er tidssvarende, men at vi til stadighed vil arbejde 

med den ud fra de stadig stigende krav og udefra 

kommende påvirkninger. 

 

Vi vil i lighed med sidst år på det kraftigste opfordre 

til, at man får aflæst vandforbruget og indberette det 

til tiden. 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 

 
Arne Christoffersen 

 

Opgaver udført i 2016 

 

Nye Udstykninger 

 

Frihedslunden 14 byggegrunde ( Knud Nielsen) 

Plantagevej etableret 204 m hovedledning til udstyk-

ning Frihedslunden 

Bakkevangen 20 boliger (Jelling Boligforening) 

 

Ny stikledning mm 

  

Fårupvej 44   

Jelling Sognehus på Thyrasvej afbrudt. 

Stikledning for sprinkler (det nye sognehus i Gorms-

gade) 

 

Udskiftn. Vandledninger 

 

Højager 96 - 114  + 123 - 135 

Hovedledning fra Højager 58 til Højager 102 sløjfet 

Ny hovedledning fra Højager 58 til Højager 70 

  

Brud på vandledninger. 

 

Stikledning til Birkelundvej 1 ( Haughus mark) 

  

Brud ved målerbrønd Vejlevej 81 

 

Vandværket. 

 

Termografi af el tavler  

Målerkontrol ( hovedmåler) 

Gadbjerg Kloakservice  tømt slamtank / skyllevand 

Kontrolbesøg af Vejle Kommune  

Reparation af affugter 

Reparation af fluefanger 

Kvalitets kontrol i Tethys kvalitets styreprogram                                     

Pejling af boringer 

 

Måleraflæsning 

 

Manglende aflæsninger 62 oplyst, Sendt SMS om  

afæsning til forbrugere.      Efter SMS var der 44 for 

brugere som skulle kontaktes og mange af dem aflæ 

ses. 

 



 

Silhorko a/s  

 

Har udført årsgennemgang af vandværket  

 

Grundfoss a/s 

 

Har udført årligt eftersyn af pumper 

 

Vandmålere . 

Udskiftet 112 målere i 2016 til Kamstrup fjern aflæste 

 

Landinspektør Geo Partner  

 

Indmåler ledninger og ekspederer  ledningsoplysnin-

ger til LER forespørgsler. 

Projekteret / tegnet vandledninger ny udstykning 

Grangård Alle  

43 byggegrunde samt omlægning af 664 m hovedled-

ning  

 

Tak til bestyrelsen for den tillid og opbakning i viser 

mig. 

3.      Regnskabet forelægges til   

         godkendelse 
 

Kasserer Martin Jessen fremlagde det reviderede 

regnskab. 

Den anvendte regnskabspraksis er ændret, så vand-

værket nu benytter de bestemmelser, der findes i års-

regnskabsloven.  

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Budget for det kommende år 

          Forelægges og godkendes 

Kasserer Martin Jessen fremlagde budgetterne for 

2017-2018 .Budgetterne blev godkendt. 

5.     Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag 

6.     Valg til bestyrelse samt  

        supleanter 

         På valg til bestyrelsen  

         Bo Grønvall 

         På valg som suppleanter er 

         Allan Christoffersen og 

         Robin Sundstrøm 

Bo Grønvall blev genvalgt for 3 år 

 

 

Allan Christoffersen og Robin Sundstrøm blev gen-

valgt som suppleanter 

7. 7.     Valg af revisor og  

8.          revisorsuppleant          

9.          På valg som revisor er Nis 

10.          Bruun 

11.          På valg som suppleant er 

12.          Christian Christiansen            

     

     

Nis Bruun blev genvalgt som revisor. 

Christian Christiansen blev genvalgt som revisor  

suppleant. 

8. Eventuelt Formanden takkede dirigenten og indbød deltagerne 

(20) til et par stykker smørrebrød. 

 
Referent: Martin Jessen 



 

 

_______________________            

   Dirigent    


