
Gadbjerg Vandværk 

Beretning for 2018 den13-03-2019 Gadbjerg sognehus. 

Bestyrelsen: 

Ved generalforsamlingen den 14-03-2018, blev Hans Thomsen, Erik Tang og Jens Ole Madsen genvalgt til 

bestyrelsen, Flemming Sølund afgik på grund af fraflytning, Benny Stephansen Refshaven blev foreslået og 

valgt ind. Erik Jensen Tøsby blev foreslået som suppleant  og valgt. B.D.O. Ejstrupholm blev genvalgt som 

revisor . 

Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde den 02-05-2018 konstituerede bestyrelsen sig som følgende 

Jens Ole Madsen: formand    

Jens Karl Jensen : næstformand    

Hans Thomsen: sekretær    

Peter Tang Jensen 

Erik Tang 

Benny Stephansen     

Christen Christensen 

Flemming Sølund : Kasserer (ekstern) 

Vand kvalitet : 

Der i årets løb udtaget 7 vand analyser, inkluderende undersøgelse for nye  tilkomne kemi rester, 1.2.4-

triazol, chloridazon mm. Vandet har overholdt alle eksisterende grænseværdier og det seneste tal for 

hårheden  er 10,8.  Agrolab er igen valgt til analyse virksomhed 

Af det fine vand er der i 2018 udpumpet:  52100 m3.  Der er solgt :49965 m3. Det giver et svind på2135 m3 

altså et svind på 4,10 % . Det må siges at være  fint , når man ser tilbage på to år med negativ spild. 

Der  har hen over den meget tørre og varme sommer været et øget forbrug, dog ikke mere end ind og 

udpumpnings pumper har kunnet følge med til. 

Værket:                                                                                                                                                                          

Selve vandværket  har, bortset fra enkelte stop på grund af strømsvigt og enkelte område lukninger i 

forbindelse med reparationer , kørt uden stop for forsyningen.                                                                                 

I løbet af forår og sommer havde vi mange udfald på overvågningen. Der blev indhentet tilbud på 

opgradering af S.R.O.. Bestyrelsen valgte at lade Ectas opgradere det eksisterende anlæg med ny pc. og 

egen server på værket, som blev etableret i efteråret. Den 05-12 blev vandværket ramt af strømafbrud, 

med to om koblinger på højspændingsnettet , dette beskadigede styringen både på værket og i boringerne 



Ectas fik hurtigt styringen på værket til at køre, men styringen af boringerne tog det 14 dage med daglige 

forsøg  og udskiftning af reservedele. I de to uger kørte vi manuel ind pumpning ,med ca. 40 skovture 

morgen, middag aften og nat. Den 18-12 kørte det hele igen. Vi har søgt vandværksforsikringen om 

erstatningen  men forventer at der kan fremkomme flere skader . 

Ledningsnet:                                                                                                                                                                      

Der er i årets løb Lavet 7 nye tilslutninger , Meta Maries nye afdeling samt de nye lejeboliger på 

Sejershaven, og en enkelt på Engvej. Der er monteret en sektions brønd på gadbjergvej, så nu har vi 10 og 

kan efterse  alle  enkelt områder for svind og brud.  Der har været to større reparationer. Stophanen til 

Engvej er udskiftet. Der har været et brud på jordledningen ved indkørslen til lille Buen. De planlagte 

lukninger har været varslet på Facebook   og hjemmesiden.     

Externt:                                                                                                                                                                              

Der er den 27-06 -2018 kommet ny drikkevands bekendtgørelse.  Vi har fået nyt kontrol program  for 

vandværket med faste prøvesteder spredt ud over ledningsnettet (bestyrelsen) . Der er kommet 

indsatsplaner for Gadbjerg vandværks indvindingsområde, det ser umiddelbart fornuftigt ud. Persondata 

forordningen er indarbejdet. Vi ar deltaget i årets vandrådsmøder i Vejle kommune, samt netværksmøde 

for værkerne i gamle Give kommune . 

Tiltag:                                                                                                                                                                                    

Vi opererer stadig med planer om nødforsyning, skiftning af stophaner og vi har besluttet at udskifte 

målerne til elektroniske fjernaflæsnings målere , vi har til en start, indkøbt 120 målere  til udskiftning i 

2019, udskiftningen vil ske uden merudgift for forbrugerne.      

Jeg vil hermed sige tak til bestyrelsen, håndværkere, leverandører og forbrugere. 

Med venlig hilsen 

Jens Ole Madsen                                                                                                                           


