
Træden Gammelstrup Vandværk 
 

Referat fra Generalforsamling den 16. marts 2016 
 
Til stede var 11 forbrugere inkl. bestyrelsen 
 

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

 
2. Beretning for 2015 

 
Knud startede med at byde velkommen til tilflyttere og til vores første 
nybygger i mange år. 
 
Året der er gået har været et roligt år, og der har kun været små 
reparationer ude op ledningsnettet. Til gengæld har der været nok at gøre 
på værket med nye kompressorer og udsyring af boringen ude for værket. 

 
I 2014 indførte vi det lovpligtige ledelsessytem, hvilket bla. betyder at når 
der er besøg på værket skal det noteres i logbogen og grunden til besøget. 
En del at de ting der er i systemet havde vi i forvejen, dog fordelt i diverse 
mapper på hylden og i computeren. 
Vi overvejer at lave ledelssystemet elektronisk da Tethys nu er udvidet 
med et sms modul der kan bruges uden adgang til computer. 
 
Horsens Vand har i 2014 opsagt samarbejdsaftalen om betaling for 
aflæsning af vandmålere til deres afregning af spildevand. Fremover er det 
meningen at vi skal forhandle en pris med dem men det er endnu ikke lykkes 
at blive enige om noget.  
 
Der kom også en opfordring til de forbrugere der renoverer ældre huse, til 
at få skiftet gamle stikledninger af jernrør ud når de alligevel er i gang 
med renoveringen. Vandværket betaler fra hovedledningen og 1 meter ind 
på grunden hvor der sættes en målerbrønd. Hvis man skifter stikledningen 
ud under renoveringen kan man måske undgå at skulle brække nylagte fliser 
op senere. 
 
De forbrugere der vil gardere sig mod ubehagelige overraskelser på 
vandregningen, har mulighed for at opdage vandbrud ved at aflæse måleren 



en gang om måneden. Herved kan man opdage et stigene forbrug og 
begrænse skadens omfang før regningen bliver for stor. 
 
Der er stadig en gruppe forbrugere der ikke føler at de har samme 
forpligtigelse til at betale for det vand de bruger som vi andre. Så er det 
ud og rykke de gamle kendinge. Prisen for rykker og lukning af vandet 
fremgår af takstbladet. 
Hos lejere der fraflytter uden at betale for forbruget af vand, sendes 
regningen til udlejer. 
 
Mht. vandprøver og vandkvalitet har vi igen haft problemer med aggressiv 
CO2. I denne omgang har vi løst det ved at ændre på sammensætningen af 
filtermateriale og tilsætningen af luft. 
Der har ikke været taget prøver for pesticider og aromater i år. 
 
I starten af 2011 indkaldte Horsens Kommune til mødet om de 
indsatsplaner der skal laves for vandforsyningen i den gamle Brædstrup 
Kommune. 
Det er et arbejde der har været undervejs i mange år, da det startede i 
2004. 
Kommunen har problemer med at gennemføre indsatsplanerene som det er 
nu da der er forskellige måder at tolke lovteksterne på. Vi har ikke hørt så 
meget fra kommunen omkring det, men de ting som vandværket skulle 
ændre på er udført. 
 
Der er nu kommet gang i vandforsyningsplanerene og vi er kommet et godt 
stykke længere. Vi har fået tildelt det område der bliver vores fremtidige 
forsyningsområde inkl. de forbrugere vi nu har pligt til at forsyne hvis det 
skulle få problemer med vandkvaliteten fra deres egne boringer. 
 
I den nye vandforsyningsplan har Træden Gammelstrup Vandværk fået 
status som Lokalt Vandværk. Dvs. at vi er bevaringsværdige og har en god 
teknisk og hygiejnisk standard. 
Der skal dog foretages nogle investeringer så vi kan højne 
forsyningssikkerheden. 
 
I forbindelse med vores administration, er det stadig Brædstrup 
Fjernvarme der søger for opkrævninger, bogføringer, årsregnskaber osv.  
Et godt samarbejde vi er glade for. 
 
Hvis en forbruger opdager et vandbrud er vedkommende forpligtet til at 
give besked til værket om at noget er galt. 
 



Til slut sagde formanden tak til bestyrelsen og vandværkspasser for årets 
indsats, og tak til alle forbrugerne for deres tålmodighed i forbindelse med 
de lukninger der har været pga. reparationer og vedligeholdelse. 

 
3.  Regnskabet for 2015 

 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

 
4.  Takstblad 

  
 Takstbladet blev gennemgået og godkent. 
 

5.  Indkomne forslag 
  
 Der var ingen indkomne forslag. 
 

6. Valg af bestyrelse 
  
 Knud T. Madsen blev genvalgt. 
 John Jensen ønskede ikke genvalg. 
 Peter Thomadsen blev foreslået og valgt. 
 
Valg af 2 suppleanter. 

 
Christian Spetzler og Jens Kirk blev genvalgt som suppleanter. 
Christian som 1. suppleant og Jens som 2. suppleant. 

 
7. Valg af revisorer. 

  
 Birthe Johansen og Michael Jensen blev genvalgt som revisorer. 
 

8. Eventuelt 
 
Peter Thomadsen havde forberedt et lille indlæg om vores vand og vores 
boringer.  Peter er uddannet geolog og arbejder med boringer mm. til 
hverdag, så vi fik alle et indblik i hvad de forskellige forkortelser betyder, 
hvor vores indvindingsområder er og generelt lidt om vores boringer som 
faktisk er ret gode. 
Dejligt med et fagligt indlæg under eventuelt J 

 


