
Træden Gammelstrup Vandværk 
 

Referat fra Generalforsamling den 29. april 2015 
 
Til stede var Knud T. Madsen, John Jensen, Poul Erik Jensen, Christian Spetzler, og 
Hanne Højmark fra bestyrelsen samt 12 forbrugere 
 

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 2014 

Knud startede med at byde velkommen til nye tilflyttere. 
Året der er gået har været et roligt år, og der har kun været små brud i 
årets løb. 
Den utæthed som flest blev berørt af, var der hvor Tønning er tilkoblet på 
Skolebakken. I den forbindelse måtte vi lukke af på Grumstedbjerg. 

 
Vi har fået indført det lovpligtige ledelsessystem, hvilket bl.a. har betydet 
at når der er besøg på værket skal det noteres i logbogen hvad årsagen til 
besøget er. F.eks. påfyldning af filter materiale mm. 
En del at de ting som skulle ind i ledelsessystemet havde vi noteret i 
forvejen i forskellige mapper og på computer. 
 
Vandværket har i den forbindelse fået sin egen e-mail adresse: 
t.g.vandvaerk@gmail.com 
 
Horsens Vand har opsagt samarbejdsaftalen om betaling for aflæsning af 
vandmåler til spildevands afregning. Derfor skal der forhandles om hvad de 
vil betale for at få aflæsninger tilsendt sammen med flytteopgørelser. 
Kravet er at der for hvert vandværk skal beregnes hvad der skal betales. 
Men der er ikke sket mere i den forbindelse så den gamle aftale er 
forlænget og opjusteret med pristallet. 
 
Igen i år er der en opfordring til de forbrugere der renoverer ældre huse, 
om at få skiftet stikledningen til vand i forbindelse med renoveringen hvis 
stikledningen er lavet af jernrør. Det er nemlig både dyrt og ærgerligt at 
skulle brække nylagte fliser op for at lave en reparation af et vandbrud, 
når renoveringen er færdig. Vandværket betaler fra hovedledningen og en 
meter ind på grunden, og her sætter værket så en målerbrønd.  
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De forbrugere der gerne vil være 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 kan opdager et stigende forbrug, og at vandmåleren kører 
lige så stille hele tiden. 
Det er med til at begrænse skadens omfang, og den tilhørende regning på 
vand bliver da heller ikke så stor. 
Der har været en forbruger i år som kunne have haft glæde af dette råd. 
Her blev der opdaget et brud ved årsaflæsningen som havde givet 580 m3 
inde under huset. Ved sådanne brud er der nogle særlige regler som er 
fastsat af skat, og som gør at værket skal give en kredit nota på det 
forbrug der overstiger normalforbruget + 300 m3. Dette er kun til private 
forbrugere. 
 
Der er stadig en gruppe forbrugere der ikke føler de har samme 
forpligtigelse til at betale for det vand de bruger som os andre. Så er det 
lige på og hårdt med rykkere til gamle kendinge. Prisen for rykker og 
lukning fremgår af takstbladet. Ved lejere der flytter uden at betale for 
deres forbrug bliver regningen sendt til udlejer. 
 
Med hensyn til vandprøver og vandkvalitet, så har der igen været problemer 
med aggressiv co2. Det er nu løst igen ved at ændre sammen sætningen af 
filtermaterialer og tilsætning af luft. Der har ikke været taget vandprøver 
for pesticider og aromater i år. 
 
I starten af 2011 var der indkaldt til møde om de indsatsplaner som 
Horsens kommune skal lave for vandforsyningen i den gamle Brædstrup 
kommune. Et arbejde der har været længe undervejs, da det allerede 
startede i 2004. Kommunen har en del problemer med at gennemføre 
indsatsplanerene som de ser ud nu, bl.a. p.g.a. at de forskellige lovtekster 
modsiger hinanden. Vi har ikke hørt ret meget fra kommunens side, men de 
ting som vandværket skulle ændre på er udført.  
 
Den administration som Brædstrup Fjernvarme udfører for os, dvs. 
opkrævning, bogføring og fremstilling af årsregnskab kører uden 
vanskeligheder. 
 
Når der er en forbruger der opdager et vandbrud, er vedkommende 
forpligtede til at ringe til vanværket og give besked om at der er noget 
galt. 
 
Sluttelig vil jeg sige tak til bestyrelsen og vandværkspasser for årets 
indsats, og tak til alle forbrugerne for deres tålmodighed i forbindelse med 
de lukninger der har været p.g.a. reparationer og vedligeholdelse 



 
Det nye ledelsessystem blev vist frem og beretningen blev godkendt. 

 
3.  Regnskabet for 2014 og takstblad 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
Datoen på Takstbladet blev rettet og derefter blev takstbladet godkendt. 

 
4. Indkomne forslag 

 Der var ingen indkomne forslag. 
 

5. Valg af bestyrelse 
 Palle Nielsen fra Træden blev valgt ind. 
 Poul Erik Jensen og Hanne Højmark blev genvalgt. 
 

6. Valg af 2 suppleanter. 
Jens Kirk fra Tønning blev valgt som 1. suppleant og Christian Spetzler blev 
valgt som 2. suppleant. 

 
7. Valg af revisorer. 

 Birthe Johansen og Michael Jensen blev genvalgt som revisorer. 
 

8. Eventuelt 
En forbruger om nævnte at han ikke havde ret meget tryk på vandet. 
Forbrugeren ligger højt og der har været fokus på problemet før. Ved 
tappestedet er der det vandtryk der skal være, så umiddelbart må 
problemet ligge i at det er ældre rør der måske bør udskiftes inde på 
forbrugerens grund. 

 


