
 
 
 

Emne: Generalforsamling i Jelling Vandværk 
 
Der indkaldes til generalforsamling i Jelling Vandværk 
 
Mandag den 30. august 2021 kl. 19.00 
 
i Gormshallen 
 
REFERAT: 
 
1. Valg af dirigent. 

 Nis Bruun valgt 

2. Bestyrelsens beretning. 

 Formandens beretning: 

Som tidligere år tager Arne Christoffersen sig af den tekniske del af beretningen og jeg vil give en kort 
gennemgang af mit og bestyrelsens arbejde i 2020. 

 Overordnet har året været præget en del af corona situationen der har betydet minimal mødeaktivitet. 
Løsningen har været at bestyrelsesarbejdet er suppleret af mail korrespondance mellem Arne og 
bestyrelsen. 
Vi har i bestyrelsen lavet udkast til nye vedtægter, der medfører at selskabsformen ændres til et AMBA 
selskab – (andelsselskab med begrænset ansvar). Det skal ses i lyset af låneoptagelse til det nye 
vandværk. Ændringen betyder at den enkelte forbruger ikke hæfter solidarisk for lånet, men kun med det 
indskudte beløb (tilslutningsbidrag), 
Herudover har der været arbejdet intenst på at finde en ny kildeplads, for at fremtidssikre at vandværket 
også i fremtiden kan levere det vand forbrugerne skal have. 
I samarbejde med brøndborer har der været afholdt møder for at sikre vejadgang og areal til etablering af 
en ny kildeplads på et areal mellem Plantagevej og Hvesager. Der er indgået forhåndstilsagn om 
etablering af en prøveboring, og hvis der er tilstrækkeligt og godt vand der, er det planen at etablere to 
nye boringer der. Brøndboreren ansøger Vejle Kommune om en vandindvindingstilladelse. 
Herudover arbejdes der med beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) hvor der skal 
laves aftale med ejere inden for en 100 meters zone, hvor der ikke må anvendes sprøjtemidler 
(pesticider). Vejle kommune og Danske Vandværker tager initiativ og vejledning til hvordan aftalerne skal 
udformes, hvilket vil foregå i løbet af efteråret 2021, men allerede nu har jeg tilsagn om en frivillig aftale 
med beboerforeningen på Ravnshøj. 
Der har også været fornøjelige timer på vandværket med besøg af elever fra Bredagerskolen, som skulle 
skrive projektopgave om Danmarks drikkevand. En flok videbegærlige piger som fik en grundig vejledning 
af Arne om driften af vandværket. 
Vi har også haft tilsyn fra Vejle Kommune af vandværket og boringerne, og her fik vi udelukkende ros og 
positive tilkendegivelser fra Mette Temløv. Fineste vandværk i Vejle Kommune. 
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde – også via mail og Arne for de mange projekter og 
det arbejde han har været involveret i det forløbne år. 

 

 Driftlederens beretning: 

 Vandværket 
 Vand udpumpet 195.719 m3  
 Vandforbrug ved forbrugere 194.177 m3 
 Difference mellem udpumpet og målt vand er 1542 m3 dvs. 0,8 % spild 
 Aktive målere 1402 
 Årlige servicearbejder udført af Silhorko på behandlingsanlæg 
 Årlig service på Generator udført af PM Energi a/s 
 Tømning af fældebeholder for skyllevand  (Gadbjerg Kloakservice) 
 Lågealarm ved boring syd repareret. 
 Vi har stadigvæk lidt opfølgningsarbejder på det nye vandværk  
 der kommer lidt fugt ind ved samling mellem det støbte fundament og 
 betonelementer på indermur. 
 



 Vejle Kommune  
 Lovpligtig tilsyn udført (ingen bemærkninger) 
 
 Vandprøver  

 Vandprøver tages ved forbrugere iht. adresseudvælgelse. Adresserne er udpeget og godkendt af Vejle 
Kommune. 

 Vandprøver på vores 3 boringer og afgang fra vandværket udføres iht. godkendt plan af Vejle Kommune
 .  

 
 Ny udstykning  
 Haverne  30 boliger er færdig   2020/ 2021 
 Havegangen 27 boliger er udført  2021 
 Frejas Have 18  boliger er udført  2020 
 Anesminde Asta Andersensvej ny hovedledning fra Kollegievej etableret til det nye boligområde. 470 m  
 Ø 160 mm. Vandforsyning til 11 byggegrunde etableret 
 Frihedslunden vandforsyning etableret til 9 byggegrunde 
 
 Nye tilslutninger  
 50 nye tilslutninger i 2020 
 Herningvej 5 tilsluttet ifbm, vandforsyning til Asta Andersensvej 
 Fårupvej 52 etableret vandforsyning til sommerhus    
 
 Ledningsnet 
 Rosenvold 14 brud på hovedledning 
 Rosenvold 52 brud på anboring 
 Højager 50  brud på hovedledning i beplantningsbælte    
 Grangård Alle Entreprenør overgravet 110 mm hovedledning 
 Lærkevej 12a konstateret brud via måleroplysning/ fundet stophanedæksel  
   
 Tvis Forsyningsledning  
 Møder med Entreprenør MJ Eriksson om placering af FJV rør i forhold til vandledninger. 
 Jeg har været tilkaldt mange gange til påvisning af vandledninger. Omlægning af vandledninger.  
 Overgravede vandledninger 
 
 Måleraflæsning  
 Kamstrups målere aflæses ved at køre rundt i forsyningsområdet med en modtager og en tablet i bilen.  

 Når der aflæses bliver der registreret om der har været lækage/ brud eller måler har været 
afmonteret/vendt forkert 

 
 Landinspektør 
 Indmåler nye ledninger og opdaterer digitale kort. 
 
 Geo Partner   

Web Gis system er aktiv så entreprenører kan hente digitale kort gennem LER 2,0  Vi var nogen af de 
første til at iværksætte det nye system 
Vi har gennem flere år fået målt ledninger af landinspektør så det var til at overse opgaven med at få det 
etableret. 
Udfordringen er så at det ikke er alle brugere af systemet som helt har forstået at de selv skal hente 
kortoplysninger på nettet. 

 
 Ny kildeplads  
 For at sikre vandforsyningen arbejder vi sammen med Højfeldt a/s om at finde en ny kildeplads. 
 Det er for at finde vand fra en anden vandåre end den vandåre de 3 boringer vi har taget vand fra. 
 Der er peget på et område vest for vandværket. 
 Aftaler med lodsejere for at lave en prøveboring er ved at være klar. 

Så skal planen sendes til godkendelse ved Vejle Kommune. Hvis vi får godkendt prøveboring af Vejle 
Kommune vil der blive boret og pumpet og taget vandprøver så udfra prøveresultater kan det vurderes 

 om kildepladsen kan bruges 
   
 Forbrugerhenvendelser 
 Vi får mange henvendelser om vandets hårhed den er 10,4 DH           
 
 Tak til bestyrelsen for jeres tillid og opbakning og det gode samarbejde. 
 
 Formandens og driftslederens beretninger godkendt 



3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

 Det fremlagte regnskab med et overskud på 1.796.878 kr. blev godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 

 Der blev fremlagt budget for 2021 og 2022 

 2021: med et budgetteret underskud på kr. 53.000 

 2022: med et budgetteret underskud på kr. 1.000 

 Budgettet godkendt uden bemærkninger 

 

5. Behandling af indkomne forslag: 

 Bestyrelsen fremlægger forslag til nye vedtægter, som følge af ændring af selskabsform fra I/S til a.m.b.a 

Vedtægterne godkendt. Forelægges til endelig godkendelse på ekstraordinær generalforsamling i Gorms-

hallen, mandag den 20. september 2021 kl. 18.00 

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

 Medlemmer på valg: 

 Christian Christiansen 

 Bent Hansen 

 Begge genvalgt for 3 år 

 Suppleanter på valg: 

 Kaj Thomsen 

 Robin Sundstrøm 

 Begge genvalgt for 1 år 

 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 

 På valg er: 

 Revisor Nis Bruun 

 Genvalgt for 2 år 

 Revisorsuppleant Martin Jessen 

 Genvalgt for 1 år 

 

8. Eventuelt. 

 Tak til Nis Bruun for god ledelse af generalforsamlingen. 

 Husk den ekstraordinære generalforsamling mandag den 20. september 2021 kl. 18.00 i Gormshallen

  

 

Referat  
Bent Hansen 
 
 

 


