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Engesvang d. 17. juni 2021 

 
 

Generalforsamling, mandag den 17. juni 2021, kl. 20.00-21, Engesvang kulturhus.  

 

Deltagere:  

Martin Skotte 

Mikael Rosenbeck  

Frank Nielsen 

Niels Henrik Jensen  

Christian Stjerne (referent) 

 

Antal fremmødte deltagere: 0! 

Dagsorsorden:  

1. Valg af dirigent 

Otto Axelsen valgt som dirigent, han oplyser at indkaldelsen er sket rettidigt. 

 
2.  Bestyrelsens beretning 

Normalt ville denne generalforsamling finde sted i marts måned og normalt ville den forrige gene-
ralforsamling have været afholdt i marts sidste år. Sådan har det ikke været. Sidste generalfor-
samling blev afholdt den 24. september 2020 og i dag er det så midt i juni. Denne beretning dæk-
ker tiden fra sidste generalforsamling til nu.   

I den sidste halvdel af 2020 fik vandværket gennemført to projekter. Renovering af ledningsnettet 
på Dahlsvej og Vandværksvej + udskiftning af en del af den råvandsledning, der går fra boringen i 
krattet til vandværket.  

Projektet på Dahlsvej var blevet beskrevet i et detaljeret udbudsmateriale. Efter en udbudsrunde 
med tre bydende entreprenører, gik arbejdet til Thorup Nielsen. Processen var lærerig for vand-
værket. Vi er nu blevet meget klogere på, hvordan et ledningsprojekt beskrives, hvordan det gen-
nemføres og hvad vi skal være opmærksomme på. Et par væsentlig erfaring vi fik med os er, at 
alle stophaner skal findes inden gravemaskinerne går i gang og dialogen med de berørte forbru-
gere er væsentlig både før og mens arbejdet udføres. Projektet kostede vandværket 540.000kr. 
Der var 322.000kr i forskel på højeste og laveste bud, hvilket understreger vigtigheden af at få 
større anlægsarbejde i udbud.  

En del af råvandsledning blev flyttet i forbindelse med etablering af regnvandssøen bag boldba-
nerne. Udgiften blev delt mellem entreprenøren, Ikast Kommune og Engesvang Vandværk. Pro-
jektet kostede vandværket 115.000kr 

Der arbejdes for tiden på at etablere en nødforbindelse mellem Engesvang og Bordings lednings-
net. Vi ville gerne have været færdige nu, men det trækker lidt ud. Projektet er dog defineret, og vi 
er enige om ledningsføringen. Nu mangler arbejdet med at få lodsejeraftalerne på plads og så 
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ellers komme i jorden. Ledningen forventer vi at blive etableret i løbet af efteråret, efter kartoflerne 
er høstet, så vi slipper for afgrødeerstatning.     

Vi har været forskånet for større uheld i perioden (7-9-13). Ingen større brud og vandværket har 
kørt uden driftstop. Vores samarbejde med Ikast Vandværk har desuden kørt smertefrit i perio-
den. Kort sagt går det ud på, at vi slukker telefonen efter kl. 16 og i weekenderne. I den periode 
svares telefonen af vagten ved Ikast Vandværk.  

I 2020 havde Engesvang Vandværk 964 betalende forbrugere, der tilsammen brugte 117.393m3.  

I 2020 tabte Engesvang Vandværk 9,7% af det udpumpede vand. Det er trods alt en reduktion af 
vandtabet på 30% i forhold 2019 og reduktionen bringer os tilmed lige under grænsen for betaling 
af ekstraafgift til staten. I 2019 betalte vi 35.815kr i ekstraafgift – i 2020 betalte vi nul kroner. Re-
duktionen er en kombination af, at vi har fået registreret en række forbrugere, som ikke fremgik af 
den årlige opgørelse, vi har renoveret ledningsnettet på Dahlsvej og Vandværksvej og så har flere 
forbrugere henvendt sig med mindre brud i haver og græsplæner, som efterfølgende er blevet 
lukket.    

Men næsten 9,7 % spild er stadig for meget, og vi ønsker at bringe spildet yderligere ned. Derfor 
er det hensigten at fortsætte jagten på de spildte dråber. Ud over løbende renovering af lednings-
nettet, er det hensigten at starte ”en oprydning” af ledningsnettet ved ensretning af vandstrøm-
mene og indføring af sektionsmålere. På den måde får vi et bedre overblik over ledningsnettet, 
hvilket gør det løbende arbejde med at spore lækage væsentligt lettere. 

Så har vi haft en rokade i bestyrelsen, da Bruno er trådt tilbage, efter henvendelse fra en forbru-
ger, som gjorde opmærksom på, at man ikke kan være medlem af vandværket, hvis ikke man har 
tinglyst adkomst til en bolig i forsyningsområdet. En paragraf vi simpelthen ikke var opmærk-
somme på.  

I stedet for Bruno er bestyrelsens suppleant Viggo Lodberg trådt ind i bestyrelsen. Den plads vil 
han bestride, indtil vi får et nyt medlem stemt ind, som forhåbentlig sker her til aften. Vi siger tak 
for et godt samarbejde til Bruno og vi sætter meget stor pris på, at han fortsat vil fungere som 
værkets driftsmand. 

Otto Axelsen: Spørgsmål til udbud og den store prisforskel, var bestyrelsen tilfredse med resulta-
tet?  

Svar: Der blev brugt underboring, som er en ny metode. Det er smartere og det vil man bruge 
næste gang. Næste gang kan der med fordel vurderes på andet end blot pris, ved at lave et 
skarpt sæt parametre til udbud. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Nyt er en visuel timefordeling for bestyrelsen 

Boringer afskrives hvert år, selvom de har værdi.  

Regnskab godkendt iab. 

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

Vedligeholdelse af værket er forestående.  
Dialog om mulig installation af solpaneler til at mitigere det høje elforbrug. 
Pumperne kan evt. udskiftes til nye, som ville nedsætte elforbruget, men de virker stadig fint. 
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5. Behandling af indkomne forslag 
    a. Forslag til ændring af vedtægter (fra bestyrelsen) 

Ændringer vedtaget iab. 
  
Forslag om nye ændringer gennemgået. Afstemning foretaget og forslaget er vedtaget. Der stem-
mes igen om et år. 

 
 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Søren Staal Larsen valgt ind i bestyrelsen 

Viggo Lodberg valgt som suppleant 

Jan Kildelund valgt som Suppleant 

 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

Partner Revision fortsætter 
 

8. Eventuelt 

 


