
Generalforsamling 

Træden-Gammelstrup Vandværk 
Onsdag den 11. april 2012 

Tilsteder var 12 interessenter inkl. bestyrelse, suppleant og revisor.  

 

1. Valg af dirigent og skriftfører 

Michael Lynge Jensen blev valgt til dirigent og Hanne Brauner Højmark til skriftførere. Michael kunne 
konstatere at generalforsamlingen var rettidig indvarslet 

 

2. Beretning for 2011 

Vi kan jo starte med at byde velkommen til vores tilflytter.  

I året der er gået har vi fået afsluttet en del opgaver. 

Der har også i årets løb været nogle brud på stikledninger. I forbindelse med reparation af 
stikledninger er der sat enkelt målerbrønd. 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 rykkere til 
gamle kendinge. Prisen for rykker og lukning fremgår af takstbladet. Vi er kommet gennem stimen af 
tvangsauktioner. Der blev gennemført 1 auktion i 2011. Auktionen har medført et lille tab. Ved lejere 
der flytter uden at betale deres forbrug, vil regningen blive sendt til udlejer. 

De forbruger der vil været på forkant og gardere 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.     

Vi er blevet færdige med forskønnelsen af det udvendig areal ved vandværket, så pladsen er blevet 
nemt at holde pæn. Der er ligeledes lavet en platform, så når vi får leveret filtermateriale kan det 
kranes ned ved siden af trappen. 

Der er ligeledes blevet fjernet en gammel vandværksbygning på Søhulevej ved siden af nr. 4 det var 
en bygning som blev forladt tilbage i ca.1950. Den gamle boring, bliver brugt til at pejle højden på 
grundvandsspejlet, det er en opgave som geologerne ved miljøministeriet tager sig af og stadig gør. 
Ministeriet har betalt alle omkostninger som har med istandsættelse af boringen at gøre, og 
vandværket har betalt for nedrivning og bortkørsel af beton og murbrokker. Nu er der kun et metalrør 
der stikker op af jorden med lås på så der er adgang til det pejle udstyr der er i boringen. 



 

Der har været nogle enkelte stop i året løb, det var lidt slemt i Tønning da vi fik fjernet de gamle rør 
som lå på kryds og tværs, til og fra det vandtårn som ikke er der mere. Der blev gravet 150 meter nye 
rør ned og der blev sløjfet 400 meter gamle rør af ukendt alder, noget i jern og hvid plastik. 

Med hensyn til vandprøver og vandkvalitet, har der været overskridelser på kim og koli ved to 
forbrugere. Det gav en del arbejde med kildesporing og en masse vandprøver taget på værket. Der 
var en kendt utæthed i toppen af en boring som var blevet forseglet et halvt år tidligere. De 
vandprøver der blev taget, viste at det godt kunne være det der var problemet, og det sammen med 
anbefalingerne fra de kommende indsatsplaner og pumpens alder gjorde at vi renoverede boringen og 
fik den pumpet ren og renset sammen med en brøndborer, hele den omgang tog 5 uger hvor boringen 
stod og pumpede vand ud i grøften i 4 uger. den vandprøve der blev taget efter dette viste, at 
vandkvaliteten i boringen var ok og boringen blev koblet til værket igen og sat i normal drift.  

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. I forbindelse med den planlægning er vi blevet opmærksomme på at det er bedst for 
grundvandsmagasinet at der pumpes en lille mængde døgnet rundt frem for en større mængde med 
start og stop, det gør så at vi skal i gang med at dimensionerer nye pumper og sammensætning af 
filtermateriale. Det er vi godt i gang med, og nu mangler der kun at blive skiftet pumpe i en boring, 
Kommunen har en del problemer med at gennemfører indsatsplanerne som de ser ud nu. pga. at de 
forskellige lovtekster modsiger hinanden.       

Den administration som Brædstrup fjernvarme udfører for os, det vil sige opkrævning, bogføring og 
fremstilling af årsregnskab 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. Sluttelig 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  i forbindelse med reparationer og vedligeholdelse.  

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Regnskab for 2011 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt 

Takstbladet blev gennemgået og godkendt 

 

4. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag 



5. Valg af bestyrelse 

På valg var Knud T. Madsen og John Jensen 

Begge blev genvalgt 

 
6. Valg af 2 suppleanter 

Knud Kristensen og Christian Spetzler blev begge genvalgt. Christian er nu 1. suppleant og Knud 2. 
suppleant 

 
 

7. Valg af 2 revisorer 

Michael Lynge Jensen og Birthe Johansen blev genvalt som revisorer 

 
 

8. Eventuelt 

Knud kunne fortælle at der skal nye måler til alle forbrugere i 2012. Bestyrelsen er i øjeblikket i gang 
med at undersøge hvilke model vi skal investere i. 


