
Træden Gammelstrup Vandværk 
 

Referat fra Generalforsamling den 11. april 2017 
 
Til stede var 13 forbrugere inkl. bestyrelsen 
 

• Valg af dirigent og skriftfører 
 
Michael Jensen blev valgt som dirigent og kunne konstatere at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Indkaldelsen var blevet husstands 
omdelt fordi Brædstrup Avis havde glemt at sætte annoncen i Avisen. 
Hanne Højmark blev valgt som skriftfører. 

 
• Beretning for 2016 

 
Knud startede med at byde velkommen til tilflyttere og Den Genfundne Bro, 
og til to nye forbrugere på Vesbirkvej. 
 
Året der er gået har været et roligt år indtil december. Der har kun været 
små reparationer ude på ledningsnettet, men til gengæld gik det galt i 
november og december med et par store brud i Tønning.  
Vi ledte længe efter begge brud og havde problemer med at lokalisere det. 
Det ene blev fundet ved en forbruger i Tønning og det andet brud blev 
fundet den 1. januar kl. 22 efter et par dages søgen inde mellem 
juletræerne på Smedbakken. Det var en 10 år gammel fitting der var 
knækket. 
 
Horsens Vand (nu SAMN forsyning) opsagde i 2014 samarbejdsaftalen om 
betaling for aflæsning af vandmålere til spildevands afregning, så vi skal 
indtil videre forhandle om det fra år til år. I 2016 fik vi forhandlet den 
gamle pris hjem til Træden Gammelstrup Vandværk. 
 
Der var også en opfordring til de forbrugere der renoverer ældre huse om 
at få skiftet stikledningen til vand hvis den er lavet at jernrør. Vandværket 
betaler fra hovedledningen og 1 m. ind på grunden, hvor værket så sætter 
en målerbrønd. Det er dyrt og ærgerligt at brække nylagte fliser op for at 
lave en reparation af et vandbrud, når man først er færdig med 
renovationen. 
 



De forbrugere der vil være på forkant og gardere sig mod større uheld, har 
mulighed for at opdage brud hvis de læser måleren af en gang om måneden, 
og på den måde opdage et stigende forbrug, ved at måleren kører lige så 
stille hele tiden. Det er med til at begrænse skadens omfang, og den 
tilhørende regning for vand bliver heller ikke så stor. 
 
Der er stadig en gruppe forbrugere som ikke føler at de har samme 
forpligtigelse til at betale for det vand de bruger. Så er det igen lige på og 
hårdt med rykker til gamle kendinge. Prisen for rykker og lukning fremgår 
af takstbladet. Ved en lejer der fraflytter uden at betale for deres 
forbrug, bliver regningen sendt til udlejer. Der er desværre sket en 
optrapning og vi har væet nødt til at lukke for vandet til enkelte forbugere. 
 
Mht. vandprøver og vandkvalitet har vi skærpet opmækrsomheden på 
problemer med agressiv CO2. Problemet er nu løst igen ved at ændre på 
sammensætningen af filtermateriale og tilsætning af luft. Vi måler ph 
værdien hver 14. dag så vi kan blande filtermaterialet efter resultatet. Der 
har ikke været taget vandprøver for pesticider og auromater i år. 
 
Der var i starten af 2011 indkaldt til møde om de indsatsplaner i Horsens 
kommune skal lave for vandforsyningen i den gamle Brædstrup kommune. 
Det er et arbejde der har været undervejs siden 2004.  
De nye vandforsyningsplaner er nu vedtaget og vi har fået tildelt det 
område som bliver vores fremtidige forsyningsområde, med de forbrugere 
vi har pligt til at forsyne, hvis de får problemer med vandkvaliteten på de 
pågældende ejendomme. 
 
Vores samarbejde med Brædstrup Fjernvarme kører uden vanskeligheder. 
De klarer opkrævninger, bogføring og fremstilling af årsregnskab for os. 
 
Når der er en forbruger der opdager et vandbrud, har vedkommende pligt 
til at kontakte vandværket og give besked om at der er noget galt.  
 
Til sidst var der en tak til bestyrelsen og vandværkspasser for årets 
indast, og tak til forbrugerne for deres tålmodighed i forbindelse med de 
lukninger der har været når der har været reparationer og vedligeholdelse. 
 
Der blev spurgt til aflæsningskortene for 2016. Normalt sender Brædstrup 
Fjernvarme aflæsningskort ud til forbrugerne, som så efterfølgende skal 
aflæse målerne og indsende dem. De senest år har det givet en del 



problemer i form af manglende og forkerte aflæsninger. Bestyrelsen valgte 
selv at tage ud og aflæse alle målere i år, og det viste sig at være en god 
ide. 
 
Beretningen blev godkendt. 

 
•  Regnskabet for 2016 

 
Det blev stillet et spørgsmål omkring de 44.000 i tilslutningsbidrag for 
2016. Det er Den Genfundne Bro der er tilsluttet. Anlægsarbejdet blev 
lavet for en del år siden, men pengene er først kommet i kassen da Broen 
blev tilsluttet. 
 
Regnskab, Takstblad og langtidsbudget blev gennemgået og godkendt. 

 
•  Takstblad 

  
 Takstbladet blev gennemgået og godkent. 
 

•  Indkomne forslag 
  
 Der var ingen indkomne forslag. 
 

• Valg af bestyrelse 
  
 Palle Nielsen blev genvalgt. 
 Hanne Højmark blev genvalgt. 
 Poul Erik Jensen blev genvalgt. 
 
Valg af 2 suppleanter. 

 
Jens Kirk blev genvalgt som suppleant. 
John Nielsen blev valgt som suppleant.  
Jens som 1. suppleant og John som 2. suppleant. 

 
• Valg af revisorer. 

  
 Birthe Johansen og Michael Jensen blev genvalgt som revisorer. 
 

• Eventuelt 



 
Der var intet under eventuelt. 

 


