
Referat af bestyrelsesmøde i Engesvang Vandværk d. 25/04 -2022. 

Til stede: 
Niels Henrik Jensen

Bruno Hedegaard

Martin Skotte

Frank Nielsen

Mikael Rosenbeck

Søren Staal Larsen (Referent) 


1 Konstituering 

Der var tilfredshed i bestyrelsen med afviklingen af generalforsamlingen. Både med stemningen 
og det faktum, at der mødte andre end bestyrelsen op. Selv uden et tilbud om bespisning med 
andet end kage. Niels Henrik Jensen fortsætter som genvalgt til formand for bestyrelsen. På 
samme måde fortsætter Frank som næstformand og Mikael som kasser. Martin fortsætter primært 
med drift opgaver i vandværkets bygning, mens Bruno primært tager sig af opgaver i 
forsyningsområdet uden for selve vandværket. Niels Henrik vil meget gerne have hjælp fra Frank 
til en lang række opgaver ud over de administrative. Mikael påpegede, at projekterne det næste år 
vil føre til, at der bliver opgaver til alle i bestyrelsen. 


2 Hørbylundevej 1 

Beboeren på Hørbylundevej 1har problemer med okker i sin egen vandboring og ønsker at blive 
tilsluttet vand fra et vandværk. Beboeren har udtrykt ønske om at blive tilsluttet Engesvang 
Vandværk, men husstanden hører under Bording Vandværk, der af historiske årsager har 
forsyningspligten i Pårup og enkelte husstande øst for Hørbylunde Bakke. 


Niels Henrik har været i kontakt med Ikast-Brande kommune, der er inde over sagen. Kommunen 
har ikke været klar i sin kommunikation vedrørende Bording Vandværks pligt til at tilslutte 
husstanden til sit net. 


Teknisk og geografisk vil det være muligt for Engesvang Vandværk at tilslutte husstanden, men 
Niels Henrik har bestyrelsens opbakning til, at Engesvang Vandværk ikke skal påføres udgifter for 
opgaver uden for vandværkets forsyningsområde. 


Niels Henrik vil kontakte Ikast-Brande Kommune igen og bede om en beslutning, der afspejler at 
med et forsyningsområde følger forsyningspligt. 


3 Projekter for 2022 - tidsplan 

Mikael fastslog, at der er økonomi til et større projekt i indeværende år og Niels Henrik gennemgik 
listen med mulige projekter og anslået pris. 


Martin og Søren vil kigge på hegnet omkring vandværket. Det trænger til renovering eller 
udskiftning, men der er forskellige holdninger til projektet hos vandværkets naboer. Martin og 
Søren vil se på typer af nye hegn samt tage en snak med naboerne til vandværket.


Bruno kigger på andre opgaver som granitskærver rundt om vandværksbygningen. Det blev 
nævnt at vandværket løbende skal være opmærksom på hvilke firmaer, der får ordrerne på 
vandværkets opgaver for at undgå mistanke om nepotisme. 


Bygningen ved boring nummer 3 skal renoveres og derudover er renoveringen af nettet på flere 
veje i Engesvang bestyrelsens store projekter i år. Derudover er der opgaven med kontrol af 
vandmålere samt etablering af sektionsmålere. Endelig skal støbejernsledningen på 
Jernbanegade udskiftes samt opgaver i forbindelse med den planlagte ny-udstykning af 
byggegrunde i Engesvang. 


Der blev talt om muligheden for at spare udgifter til f.eks. håndværkernes skurvogne ved at 
arbejde på flere opgaver på en gang eller om det bliver for kompliceret. Det blev ligeledes 



debateret, om vi skal fortsætte samarbejdet med den nuværende VVS leverandør eller om den 
opgave skal i udbud. Den nuværende VVS leverandør kender dog alle stophaner og andre 
installationer. Det blev konkluderet at vandværket mangler dokumentation. 


Niels Henrik fordelte de forskellige opgaver til de enkelte bestyrelsesmedlemmer i sit Excel ark. 


4 Driften 

Uden for vandværket mangler der at blive fulgt op på enkelte målere på nybygninger. Inde på 
vandværket har Danfoss foretaget service på kompresserne. Endelig blev det nævnt at den nye 
metaldetektor er blevet anskaffet, og den er god!


5 Nyt fra kasseren.  

Der er p.t. 1.635.277 kr. i kassen. Der er blevet sendt fakturaer/rykkere ud til de 11 adresser, der 
ikke betalte til tiden i efteråret 2021. Gebyr på rykkere fremgår af vandværkets hjemmeside, og 
det blev også drøftet hvor mange rykkere, der skal sendes ud før vandværket kan lukke for vandet 
også i forhold til børn og dyr i husstanden. Bestyrelsen er dog generelt meget tilfreds med, at der 
p.t. kun er 2 husstande, der mangler at betale for vandet. 


Frank har kontaktet Danske Vandværker vedrørende bestyrelsens vederlag/løn. Det gav ikke 
noget klart svar. Indtil bestyrelsen har ny viden fastholdes den nuværende takst.


6 Eventuelt. 

Der blev talt om at arrangere et Åbent Hus arrangement på Vandværket i august 2022. 


7 Næste møde 

Næste ordinære møde i bestyrelsen er planlagt til 13. juni 2022.

 


