
Træden Gammelstrup Vandværk 

Referat fra Generalforsamling den 8. april 2013 

1. Valg af dirigent 
Michael Jensen blev valgt som dirigent og kunne konstatere at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
 

2. Beretning for 2012 
Vi kan jo starte med at byde velkommen til vores tilflytter. 
Året der er gået har været rolig i den første halvdel af året, så efter 
sommerferien blev der rigeligt at se til, der blev skiftet måler hos samtlige 
forbruger, den boring vi havde planlagt at skifte dykpumpe i blev ordnet, så 
havde vi nået målet for årets arbejde, troede vi den boring der blev 
renoveret i 2011 holdt op med at give vand så der måtte pumpen op igen så 
der hældes karela blanding ned i boringen som skulle løsne det kalk som 
stopper filteret, den del af renoveringen lykkedes som den skulle, og da vi 
var i gang anbefalede brøndboreren at vi skulle renoverer Tørbrønden når 
vi var i gang, så den kan overholde fremtidens krav. Renoveringen af 
boringen kommer til at koste omkring 150.000 Kr,  incl moms. 
Mens alt det stod på var der lige to søndage med vandbrud, først en i 
Gammelstrup, som ikke berørte så mange forbruger men selvfølgelig træls 
for dem der måtte mangle vand i forbindelse med reparationen blev udført. 
Weekenden efter kom der et brud mere det var til gengæld omsiggribende, 
jeg blev vækket kl. 06 fordi vandet var væk, jeg var kommet hjem fra 
Julefrokost 4 timer før, det havde sneet en del om natten så det var 
svært at finde ventiler der skulle lukkes, for at finde bruddet, men til alt 
held er der en forbruger i Tønning der ringer og siger at det nok er der vi 
skal kigge vi får lukket for vandet til hele Tønning, og får tryk på vandet til 
Gammelstrup og Træden, og fik også fat i et gravesjak, vi kunne se hvor 
vandet kom op af jorden men vi havde ikke forventet at vandet var løbet 4 
til 5 meter under asfalten og det kortmateriale der er lavet over rørene er 
fejlbehæftet. I forbindelse med bruddet blev os der deltog i arbejdet fra 
bestyrelsen klar over at Træden Gammelstrup vandværk ikke er særlig 
synlig når der skal findes et tlf. nr. så på et tidspunkt havde jeg 
beredskabsstyrelsen i telefonen, fordi at forbruger i Tønning manglede 
vand, tlf. nr. står i flere telefonbøger men kunne ikke googles.  Efter 8 
timers kamp fik de vand igen i Tønning. 



Der er også en opfordring til de forbruger der renoverer ældre huse, at få 
skiftet stikledningen til vand hvis den er lavet af jernrør vandværket 
betaler fra hovedledningen og en meter ind på grunden, hvor værket 
sætter en målerbrønd. Det er dyrt og ærgeligt at brække nylagte fliser op 
for at lave reparation af et vandbrud, når renoveringen er færdig. Der er 
stadig en gruppe forbruger som ikke føler at de har de samme 
forpligtigelser til at betale for det vand de bruger. Så det er lige på og 
hårdt med rykker til gamle kendinge. Prisen for rykker og lukning fremgår 
af takstbladet. Lejer der flytter uden at betale deres forbrug der bliver 
regningen sendt til udlejer. 
De forbruger der vil været på forkant og garder sig mod uheld, har 
mulighed for at opdage brud hvis de læser måleren af en gang om måneden, 
og på den måde opdage et stigende forbrug, og at måleren kører lige så 
stille hele tiden. Det er med til at begrænse skadens omfang, og den 
tilhørende regning på vand bliver heller ikke så stor. 
Med hensyn til vandprøver og vandkvalitet. Har der været overskridelser 
koli og aggressiv co2 på Afgang værk og ude hos forbruger har der været 
overskridelse på jern og kim. Der har ikke været overskridelser på de 
store prøver som dækker aumater ( benziner og olie) samt pesticider som 
er sprøjtemidler der er brugt gennem tiden og som i dag er fjernet fra 
markedet. 
Der har i starten af 2011 været indkaldt til møde om de indsatsplaner 
Horsens kommune skal lave for vandforsyningen i den gamle Brædstrup 
kommune et arbejde der har været mange år under vejs, det er startet i 
2004. Kommunen har en del problemer med at gennemfører indsatsplanerne 
som de ser ud nu. pga. at de forskellige lovtekster modsiger hinanden. Vi 
har ikke hørt ret meget fra kommunen siden. Men nogle af de ting som 
vandværket skulle ændre på, har vi fået lavet, der er skiftet pumper i 
begge boringer, så vi pumper vand op i en mindre mængde men i længere 
tid, så i dag kan en boring pumpe det vand op vi skal bruge på et døgn på 19 
timer, der er stadig en boring i der kan hjælpe i spidsbelastninger skulle 
det blive nødvendig. 
Og kommunen har opsat et autoværn for at beskytte bygningen mod biler 
der ved uheld, kan kommer ud over kanten. 
I forbindelse med den administration som Brædstrup fjernvarme udfører, 
det vil sige opkrævning, bogføring og fremstilling af årsregnskab Det kører 
uden vanskeligheder. 
Når der er en forbruger der opdager et vandbrud, er vedkommende 
forpligtet til at ringe til vandværket og give besked om at der er noget 
galt. Slutte lig vil jeg sige tak til bestyrelsen og vandværks passer for 



årets indsats, og tak til alle forbrugernes for den tålmodighed der har 
været i forbindelse med de lukninger der har været for vandet i 
forbindelse med reparationer og vedligeholdelse.  
 
Beretningen blev godkendt  
 

3. Regnskab for 2012 samt takstblad 
Regnskabet blev godkendt. 
Takstbladet blev godkendt med de nye ændringer. Den faste udgift stiger 
med 30 kr. pr år til 480 kr. og vandprisen stiger med 15 øre pr. m³ til 4,50 
kr. pr m³. 
 

4. Indkomne forslag 
Der var ikke kommet nogen forslag 
 

5. Valg af bestyrelse 
På valg var Christian Spetzler, Hanne Højmark og Poul Erik Jensen. Alle 
blev genvalgt. 
 

6. Valg af suppleanter 
Knud Kristensen og Peder Røjgaard blev genvalgt som suppleanter 
 

7. Valg af revisorer 
Michael Jensen og Birthe Johansen blev genvalgt som revisorer 
 

8. Eventuelt 
Intet under eventuelt 


