
Bestyrelsens beretning 2018 Jelling Vandværk 

 

Vi har som sædvanlig delt beretningen op i 2 dele. 

Jeg fortæller om de overordnede ting, og Arne fortæller om alt det er sket i marken. 

 

Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således, at 

Formand Bo Grønvall 

Næstformand Bent Hansen 

Kasserer og sekretær Martin Jessen 

Bestyrelses medlemmer Alfred Frandsen og Ib Højrup 

 

Alfred Frandsen valgte af personlige årsager er udtræde af bestyrelsen i løbet af 2018, og 
Allan Christoffersen trådte ind i bestyrelsen i stedet. 

 

Vi har i 2018 oppumpet 207.060 m3 vand 

Og udpumpet til forbrugerne 199.291 m3 vand – det er 11.588 m3 mere end sidste år. 

 

Vi har haft et vandspild på 3.467 m3 vand, hvilket svarer til et spild på 1,7 % i 2017 var det 
på 9.256 m3 

Vi får løbende fortaget målinger af vandkvaliteten på vores vandværk, i 2017 målte vi for 
Despheryl Cloridazon, hvilket der hidtil ikke havde været krav om, at vi skulle måle på, 
men på baggrund af omtale i medierne, valgte vi at foretage analyser for dette stof. Det 
viste sig, at der var spor af dette stof i 2 ud af vores 3 boringer, men samtidig skal det 
nævnes, at indholdet er langt under grænseværdierne. 

Desværre bliver der ved med at komme nye og flere stoffer, som der ikke har været krav 
om, at det skulle undersøges, men når Jelling Vandværk hører om nye stoffer, så vælger 
vi at undersøge og foretage målinger på disse. 

Da der blev talt om N.N. dimenthylsufiamid så målte vi selvfølgelig for dette, og det viste 
sig, at der i 1 ud af Jelling Vandværks 3 boringer var spor af dette stof. 

Vi har derfor været i dialog med Vejle Kommune og det er aftalt, at vi måler og undersøger 
hvert år for stoffet, da Vejle Kommune gerne vil følge udviklingen og det i møde kommer 
Jelling Vandværk selvfølgelig. Det skal siges, at dette stof også er under de 
grænseværdier, der er fastsat for stoffet. 



 

På sidste års generalforsamling gav generalforsamlingen bestyrelsen tilladelse til at i gang 
sætte etablering/bygning af et nyt vandværk. 

Dette arbejde har fyldt meget for bestyrelsen, der skulle indhente en del tilladelser, og der 
skulle træffes beslutninger om mange ting løbende. 

Det blev blandt andet vedtaget at optage et lån på 13. mio. kr. hos kommune kredit til at 
bygge vandværket for. 

Vi er i bestyrelsen af den opfattelse, at i betragtning af, at det er et stor arbejde at flytte og 
rive et gammelt vandværk ned, og at erstatte det med et midlertidig vandværk, er det 
foregået meget flot og uden nævneværdige problemer, selvfølgelig har det ikke kunnet 
undgås, at der i perioder har været behov for at lukke for vandet i kortere perioder. 

Byggeriet skrider planmæssigt frem, og vi forventer, at det står klar omkring Jelling 
Musikfestival. Vi kan kun give et stort skulderklap til Silhorko og KTerhvervsbyg for det 
flotte stykke arbejde de indtil videre har udført på vandværket. 

I forbindelse med etableringen af det nye vandværk har vi gjort plads til, at såfremt at det 
bliver nødvendigt er der forberedt til, at vi kan sætte et UV anlæg til systemet. 

Vi har ligeledes undersøgt mulighederne for at lave en ny boring og indhentet priser herpå, 
men det er stadig i indledende fase. 

2018 blev også året, hvor Jelling Vandværk fik færdig gjort udskiftningen af vores målere 
til digitale målere. Dette har vi store forventninger til. 

Mette Temløv fra Vejle kommune indkaldte til et møde den 1. maj med henblik på at få 
etableret netværksmøder for vandværker omkring Jelling. Der er blandt disse vandværker 
ikke opbakning til faste netværksmøder, men det blev aftalt rundtur til indkaldte 
vandværker med opstart i juni 2019 

Vi prøver ligeledes, at der ved afbrydelser af vandforsyningen orienteres via SMS samt på 
facebooksiden ” det sker i Jelling” og dette har vi fået god feedback på. 

Vi orienterer også forbrugerne via vores hjemmeside : Jelling-vandvaerk.dk 

I lighed med sidste år, har vi i bestyrelsen vurderet, at Jelling Vandværks beredskabsplan 
p.t. er tidssvarende, men at vi til stadighed vil arbejde med den ud fra de krav og udefra 
kommende påvirkninger der stilles til den. 

Jelling Vandværk har været med i lednings ejer møderne, når der skulle graves og laves 
nye udstykninger – Jelling Vandværk er ved disse møder repræsenteret ved Arne. 

Der stilles krav til Jelling Vandværk omkring dataforordningen, og dette arbejder vi hele 
tiden med, således at vi overholder de gældende regler til dette. 

En gang om året skal Jelling Vandværk indsende et takstblad til Vejle Kommune, som så 
skal godkende dette. 



Her til slut skal der lyde en tak til revisorerne, til Arne og Ib for deres arbejde på 
vandværket, tak til Martin for regnskabsføringen og tak til hele bestyrelsen for et godt 
samarbejde. 

Herefter giver jeg ordet til Arne som vil foreligge 2. del af beretningen. 

 

 


