
Referat af bestyrelsesmøde i Engesvang Vandværk d. 29/11 -2021 

Til stede

Niels Henrik Jensen

Martin Skotte

Frank Nielsen

Bruno Hedegaard

Mikael Rosenbeck

Søren Staal Larsen (Referent)


Dagsorden: 
1: Solceller på taget - Beslutning

2: Status på nødforbindelse og målerkontrol

3: Vedligeholdelsesplan og budget for 2022

4: Procedure for afregning

5: Nyt fra driften

6: Nyt fra kasseren 

7: Evt. 


1: Solceller på taget - Beslutning 

Projektet var budgetteret for 2021, men blev forsinket. Der er indhentet nyt tilbud på 123.000kr. 
dog for et 18kw anlæg frem for det oprindelige 15kw anlæg. Med forventet ca. 50 nybyggede 
husstande i Engesvang vil Vandværkets elforbrug alt andet stige, så de ekstra 3kw vil give god 
mening. Mikael nævnte, at Vandværkets revisor skal se på om solcelle anlægget vil være under 
virksomhedsordning. Ligeledes nævnte Mikael, at det nye tilbud på solceller vil betyde, at break/
even for projektet, forsinkes med op til 4 år, men at det er af mindre betydning. Frank påpegede 
vigtigheden af, at alle omkostningerne til både installation og drift skal være transparente. Bruno 
nævnte, at hvis bestyrelsen udskyder beslutningen vil anlægget skulle genanskaffes af 
leverandøren. Anlægget er produceret i Kina, så en udskydelse kunne resultere i forsinkelser i 
leverancen og en yderlige prisstigning. Bestyrelsen besluttede enstemmigt at acceptere tilbudet, 
dog vil Mikael som nævnt kontakte revisoren vedrørende købet.


2: Status på nødforbindelse og målerkontrol 

Der er fremskridt i projektet vedr. nødforbindelsen. Der etableres et ventilhus ved svinget Ågade/
Krattet til en vandmåler, der kan fjernaflæses. Det skal afklares, hvem der har ansvaret for 
aflæsningen. Bording Vandværk opsætter en vandmåler til at aflæse det almindelige vandforbrug. 
Arbejdet er planlagt til at begynde d. 1/12, hvis vejret tillader det. De 2 lodsejere, der bliver direkte 
påvirket af projektet, er indforstået med at blive erstattet med 10.000kr. pr. lodsejer. Bording 
Vandværk entrerer med en entreprenør, der vil stå for gravearbejdet undtagen for en kortere 
strækning, hvor en af lodsejerne ønsker en med kendskab til, hvor drænrørerne ligger for at undgå 
,at de bliver gravet over. Niels Henrik forklarede, at 1 lodsejer vil ende med at få vand fra Bording 
Vandværk selvom vedkommen hører til Engesvangs forsyningsområde. Med etableringen af 
nødforbindelsen så Niels Henrik frem til, at det fremover vil blive nemmere at rense ren-vands 
tanken under Engesvang Vandværk. Fremover kunne tanken tømmes og forbrugerne blive 
forsynet fra Bording Vandværk, imens rengøringen foregår, frem for at skulle bestille en 
erhvervsdykker til at løse opgaven. 

Der er i alt budgetteret med følgende udgifter til projektet: 

Grave arbejde mm: 280.500kr. 

Tinglysning: 46.500kr.

Udgifterne til Engesvang Vandværk er budgetteret til 186.750kr.


Frank nævnte, om der var alarm på ventilhuset? Det vil Niels Henrik følge op på. 

Det blev også nævnt at etablering af simpel jordvarme i ventilhuset ville modvirke frost. 


Målerkontrol er sat i gang, og 49 målere skiftes i Jan./feb. 2022 af Ikast VVS. Niels Henrik tager et 
møde med lærlingen, der skal udføre opgaven vedrørende kontakten til de husstande, der skal 
besøges. 




Endelig blev der under emnet talt om, at Niels Henrik vil kontakte lokalpressen for at få skrevet en 
artikel om Engesvang Vandværks samarbejde med Bording Vandværk. 


3: Vedligeholdelsesplan og budget for 2022 

Niels Henrik fremlagde plan for vedligeholdelse.

Vandværks bygningen:

	 Solcelle anlægget til de forventede ca. 130.000kr.

	 Granitskærver til området omkring Vandværket var ankommet.

	 Bruno nævnte, at han selv henter fliserne. Det vil være billigere.

	 Fugtskade i filterrum skal udbedres 

	 Budgettet for 2022 opdateres

Vandværkets anlæg:

	 Manifold til filtrene skal skiftes. Udgift ca. 40.000kr. for 4 stk. Niels Henrik undersøger 	 	
	 prisen nærmere.

Ledningsnettet:

	 Hvor gamle rør skal skiftes indgår Vandværket i en dialog med beboerne på adresserne.

	 Antallet af målere, der skal skiftes, kan stige. Da målerne koster ca. 1.000kr. pr stk. Vil 	 	
	 udgiften stige tilsvarende.


Niels Henrik fremlagde budgettet for 2022

Budgettet for 2022 blev tilføjet allerede kendte ændringer bl.a. som følge af nybyggede huse og 
grundsalg, der kan indvirke på budgettet for 2022. 

De højere elpriser modvirkes af etableringen af solcelle anlægget, så der budgetteres med en 
lavere udgift til el. 

Vandværkes budget skal godkendes af Ikast-Brande Kommune i starten af 2022. Prisen på revisor 
forventes at stige fra de nuværende 26.000kr., men for nuværende kendes den nye pris ikke. 

Det er ligeledes ikke klart, om reglerne for boringsnære beskyttelseområder vil påvirke budgettet. 

I samme anledning blev alle i bestyrelsen opfordret til at søge efter relevante kurser på 
danskevandværker.dk. 

Sponsoratet til Engesvang Friluftsbad er ikke blevet overført endnu. 

Under gennemgangen af budgettet blev det drøftet af bestyrelsen, at revisoren skal svare på, 
hvad reglerne er for afskrivninger og hvilke punkter, der skal med i et budget. Ligeledes skal 
revisoren afklare om bestyrelsen skal have budgettet for 2023 med til den ordinære 
generalforsamling i 2022. 

Endelig skal honoraret for bestyrelsesarbejdet i 2022 afklares inden næste generalforsamling. 
Reglerne fra Danske Vandværker er ændret og ikke simple som hidtil. 

Vandværket har ca. 1.800.000kr. på sin konto så udgifter på ca. 641.000kr. grundet projekter er 
tilfredsstillende. 

Gebyrer for lukning og genåbning af vand grundet restancer blev nævnt, som et område 
bestyrelsen skal være opmærksom på, fordi der ikke er automatiske prodedurer for nuværende. 
Endelig blev det nævnt, at den nuværende pris på vand fastholdes. 


4: Procedure for afregning 

Vandværket oplyser på Facebook gruppen Engesvang Borgere om, at der skal afregnes og 
hvordan det praktisk gøres. Vandværket får en liste over dem, der mangler at aflæse deres måler 
og har primært fokus på de husstande, der mangle at aflæse for 2 år. 


5: Nyt fra driften 
	 

Bruno fremlagde, at projektet med etableringen af Byparken kører som planlagt. Den planlagte 
metaldetektor bliver bestilt. 

Endelig er jakke(r) og vest(e) med logo og navn er på vej. De vil gøre det nemmere at vise, hvem 
man repræsenterer, når Vandværket eller underleverandører har direkte kontakt med kunderne. 
Julefrokosten for bestyrelsen er bestilt til Panorama i Silkeborg. Maden betales af Vandværket, 
mens drikkevarer er for egen regning. 


http://xn--danskevandvrker-7lb.dk


6: Nyt fra kasseren 

Mikael fremlagde at der for nuværende er 1.892.330kr. på kontoen. Dertil kommer at 50% af 
afgiften fra Byparken tilgår. Der har siden sidste bestyrelsesmøde været eksempler på fakturaer 
med fejl. Disse fejl er blevet påpeget, så de korrekte beløb er blevet betalt. 


7: Evt. 

Intet at bemærke. Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 10 januar 2022.


 


