
Gadbjerg Vandværk 06-03-2021. 

Beretning for 2020. Dato for general forsamling, er på grund af Corona forsamlings forbud udskudt. 

Bestyrelsen: 

Ved den udskudte generalforsamling den 10-06-2020 blev Hans Thomsen, Erik Tang, Benny Stephansen og 

Jens Ole Madsen genvalgt til bestyrelsen. Erik Jensen blev genvalgt til suppleant og BDO. Ejstrupholm 

genvalgt til Revisor. 

Ved det efterfølgende bestyrelses møde blev bestyrelsen konstitueret. 

Jens Ole Madsen: Formand 

Jens Karl Jensen: Næstformand 

Hans Thomsen: Sekretær 

Peter Tang Jensen 

Christen Christensen 

Erik Tang 

Benny Stephansen 

Og Flemming Sølund som ekstern kasserer. 

Der er i bestyrelsen udarbejdet en forretningsorden som møderne skal følge. 

Det er foreslået at reducere bestyrelsen fra 7 til 5 medlemmer. 

 

Vandkvalitet: 

Der er i årets løb udtaget 3 taphane analyser, 3 lednings analyser, 1analyse afgang vandværk inkluderende 

undersøgelser for kemi rester. Alle analyser har overholdt alle eksisterende grænseværdier. 

Der er udtaget 1 borings analyse, der er i denne påvist tilstedeværelsen af Disphenyl Cloriadation (DPC) på 

kvantificerings grænsen (man kan lige måle det). 

Det seneste tal for hårdhed er 10,8 

Af det fine vand er der i 2020 udpumpet 45935m3. Der er solgt til 414 forbrugere 46 169 m3, dette giver et 

negativt svind på 234 m3, årsagen til det negativt tal skyldes at måler aflæsningen på vandværket er flyttet 

fra den 31-12 til 15 -12 så det følger forbrugs måler aflæsningen. 

 

 



Værket: 

Selve vandværket har, bortset fra enkelte stop på grund af, torden, afbrud af strøm fra el nettet, kørt uden 

stop.  Der har været enkelte varslede lukninger ved reparationer og tilslutninger. I forbindelse med 

strømafbrud fra el nettet har frekvens omformeren på den ene boring været sat ud af funktion. 

Kemic har udført det årlige tjek og serviceret alt maskineri og boringer og fundet alt tilfreds stillende, de har 

fyldt Akdolit på det ene filter. Affugteren har været sendt til reparation to gange . 

Ledningsnet: 

Der udført flere små og store reparationer, samt tilslutninger og en enkelt frakobling. Især gamle jernrør og 

gamle messing stophaner giver problemer.  Der har været flere episoder med vandspild især når det bliver 

tø efter en frost periode.  

Der er lavet måler aflæsning den 15-01, 15-02, 15-03 for at lægge en baggrund for støj måling på målerne. 

Efter hver måling er der detekteret betænkelige målinger og husstande er blevet kontaktet. Især overtryks 

ventiler på varmeanlæg og vandvarmere har været årsag til skjult vandspild hos forbrugere. Forbrugerne 

bliver efter den første panderynke glade for oplysningerne. Og vi er tilfredse med de muligheder de nye 

målere giver Vandværket for fejl finding. 

Vedrørende brandhaner har der igen været spild. Der er hjemtaget tilbud fra Egtved smeden på,  fjernelse  

af dem .  Tilbud er sendt til Trekant brand, der ejer brandhanerne.  De har ikke økonomi til at gøre noget 

ved det. Så med mindre vi selv gør noget, sker der ingen ting. 

Ved boringerne i skoven er der gravet muse sikringer ned. 

Eksternt:  

På grund af Corona har der ikke været afholdt fysiske møder i Vandrådet men enkelte net møder . 

Vandrådet har lavet ny aftale med Vejle Spildevand om levering af forbrugs oplysninger. Gadbjerg 

Vandværk har tilsluttet sig dette. 

 Vejle Kommune har behandlet lov forslag om borings nære beskyttelses områder (BNBO) og de er sendt i 

høring. Det er også lavet for Gadbjerg Vandværk hvor boringerne ligger i fredskov og ikke på landbrugsjord. 

Investeringsplan og tiltag: 

For at sikre fremtidig drift og forsynings sikkerhed har bestyrelsen vedtaget følgende investerings plan.     

Følgende punkter er listet op 

Vi er i kontakt med Givskud Vandværk og Nørup Vandværk om etablering af nødforsyning. 

 

 

 



Styrings anlæg modernisering. 

Udskiftning af udpumpningspumper. 

Udskiftning eller nedlægning af gamle stophaner og jernrør. 

Nødstrømsanlæg, rå vand og ud pumpning. 

Driftslikviditet. 

Det har været et anderledes år. Trods forsamlings begrænsning og afstands krav med mere, er forsyningen 

holdt kørende. 

Jeg takker bestyrelsen, leverandører, håndværkere og forbrugere for dette. 

 

Med venlig hilsen  

Jens Ole Madsen 


