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Generalforsamling onsdag den 23.03.2022 kl. 1900 på Jelling Kro 

1. Valg af dirigent Nis Bruun blev valgt 

2. Bestyrelsens beretning Formand Bent Hansen: 

Traditionen tro tager Arne Christoffersen sig af den tekniske del af beretningen og jeg 

vil give en kort gennemgang af mit og bestyrelsens arbejde i 2021. 

Seneste generalforsamling blev afholdt i august 2021, hvorfor det fra min side bliver 

en forholdsvis kort beretning over bestyrelsens og mit arbejde 

På vandværket har Arne og jeg haft møder med entreprenør og håndværkere omkring 

udbedringer af murværket, idet der fortsat er indtrængende kondensvand i tanksalen. 

Det har der været arbejdet med i flere omgange men problemet er ikke løst endnu, så 

det arbejdes der videre med i samarbejde med Silhorko og KT Erhvervsbyg. 

Henvendelse fra pressen om Pfos i vores boringer afstedkom lukning af en boring, 

men Arne Christoffersen var hurtig til at få foretaget nye og grundige vandanalyser, 

der viste, at der ikke var spor af Pfos i nogen af vores boringer.  

Så vores drikkevand er fortsat af en virkelig god kvalitet. 

Vores overordnede opgave er i øjeblikket etablering af nye boringer på Linkager og 

der har været afholdt flere møder med brøndborer Asbjørn Højfeldt, Vejle kommune 

og nærmeste nabo på Plantagevej om etablering af prøveboringen og 2 nye boringer.  

Prisen løber op i ca. 3 millioner kr. og hertil kan komme udgifter til retablering af vej-

arealer og erstatninger i forbindelse med BNBO og eventuelle følgevirkninger af be-

grænsninger i den videre udstykning i nærområdet.  

Det er min og bestyrelsens opfattelse at vi skal fastholde beslutningen om boringer på 

det pågældende sted, set i relation til det store arbejde der er foretaget og at der er lavet 

aftale med lodsejer om boringer på arealet, samt at der er sikret vejadgang til stedet fra 

beboeren på Linkager. 

Det var min korte status for de seneste måneder. 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde og Arne for den indsats han sam-

vittighedsfuldt har ydet i årets løb og den måde han tackler hverdagens udfordringer 

på. 

 

Tak til jer alle. 
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Opgaver udført i 2021 af Arne Christoffersen 

 

Vandværket   

Vand udpumpet 195.719 m3 2020 198.708 m3 2021 mere oppumpet 2989 m3 

Vandforbrug v.forbrugere 194.177 m3 2021 196.653 mere v. forbrug 1540 m3 

Difference mellem udpumpet og målt vand er 1542 m3 dvs. 0,8 % spild 2020 

Difference mellem udpumpet og målt vand er 1540 mr dvs.0,8 % spild 2021 

Aktive målere 1413 

Årlig service på Generator udført af PM Energi a/s    

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 

 

 

Vandprøver  

Vandprøve for PFOS er målt over grænseværdi  på 6 nannogram/l efter 01.01.2022 er 

grænseværdi 2 nannogram/l 

Kontaktet af TV Syd og Kanal 94  

Ved omprøve kunne der ikke måles for PFOS 

Vandprøver tages ved forbrugere iht. adresseudvælgelse. Adresserne 

er udpeget og godkendt af Vejle Kommune. 

Vandprøver på vores 3 boringer og afgang på fra vandværket udføres iht. godkendt  

plan af Vejle Kommune 
 

Ny udstykning  

PJ Huse etableret vandforsyning til 16 dobbelthuse / 32 boliger  

 

Nye tilslutninger  

49 nye målere i 2021  

 

Tvis Forsyningsledning  

Møder med Entreprenør MJ Eriksson om placering af FJV rør i forhold til vandlednin- 

ger. 

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 

Kursus afholdt for VVS og Entreprenør samt bestyrelsesmedlem. 

 

Forbrugerhenvendelser  

Vi får mange henvendelser om vandets hårdhed, den er 10,4 DH           

 

Tak til bestyrelsen for jeres tillid og opbakning og det gode samarbejde. 

Arne 

3. Det reviderede regnskab fore-

lægges til godkendelse 

Kasser Christian Christiasen fremlagde det reviderede regnskab for 2021. 

Regnskabet blev godkendt.  

https://www.bing.com/search?q=jelling+vandv%C3%A6rk&form=ANSPH1&refig=c891e02a53e84dbca522c1f3fc7a39d0&pc=U531&sp=-1&pq=jelling+vandv&sc=0-13&qs=n&sk=&cvid=c891e02a53e84dbca522c1f3fc7a39d0
https://www.bing.com/search?q=jelling+vandv%C3%A6rk&form=ANSPH1&refig=c891e02a53e84dbca522c1f3fc7a39d0&pc=U531&sp=-1&pq=jelling+vandv&sc=0-13&qs=n&sk=&cvid=c891e02a53e84dbca522c1f3fc7a39d0
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4. Budget for det/de kommende 

år forlægges til godkendelse. 

Kasser Christian Christiasen fremlagde budget for 2023. 

Budgettet blev godkendt. 

5. Behandling af indkomne for-

slag 

 

Ingen modtaget forslag. 

6. Valg af medlemmer og supple-

anter til bestyrelsen. 

Medlemmer på valg: 

 Allan Christoffersen 

 Kenneth Sigtenbjerggaard 

 

Suppleanter på valg: 

 Kaj Thomsen 

 Robin Sundstrøm 

 

Alle blev genvalgt. 

 

Efterfølgende er bestyrelsen konstitueret: 

 

Formand           Bent Hansen 

Næstformand   Kenneth Sigtenbjerggaard 

Kasser              Christian Christiansen 

Sekretær          Allan Christoffersen 

Medlem            Bo Grønvall 

 

 

7. Valg af revisorer og revisor-

suppleant. 

Gunni Højvang er valgt som revisor. 

Martin Jessen blev valgt som revisor suppleant 

 

8. Eventuelt 12 personer deltog i generalforsamling inkl. bestyrelsen. 

   

 

 

_____________________________ 

 

 

Dirigent 


