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REFERAT 

af Pjedsted Vandværks generalforsamling  

torsdag den 3. juni 2021 kl. 1930 i Bredstrup/Pjedstedhallens mødelokale. 

 

Dagsorden: 

 

1:  Velkomst og Valg af dirigent 

Formand Niels Ladegaard bød velkommen i disse Corona-tider.  

Flemming Petz blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var 

rettidigt og lovligt indvarslet. 

 

2: Beretning Pjedsted Vandværk 2020 

 

”2020 har på alle måder været et anderledes år for os alle med restriktioner, udsatte 

møder og fester – få sammenkomster og i det hele taget en mere besværlig hverdag, 

som forhåbentlig snart bliver normaliseret igen. 

I vandværket har vi været optaget af mange forskellige gøremål i forhold til driften, men 

ikke mindst i forhold til vores kære bestyrelsesmedlem Gurli Hjort, som alt for tidlig døde 

den 13. juni – 2020. Gurli var rigtig god at have i bestyrelsen, hvor hun sørgede for gode 

og præcise referater. Gurli var altid god for sjove og konstruktive bemærkninger og var 

den der stillede de undrende spørgsmål. Vi savner Gurli i bestyrelsen og som det 

menneske hun var. Ære være Gurlis minde. 

Efter Gurlis død er Søren Petersen tiltrådt som bestyrelsesmedlem – tak for det Søren. 

 

Driften 

Vi har i det forgangne år haft 3 vandbrud i byen, hvilket ligger inden for normal. Øvrige 

aktiviteter har vi fået monteret yderligere afspærringsventiler på Pjedstedvej samt Vejle 

Landevej. Afspærringsventilerne gør at vi har lettere ved at lokalisere et vandbrud, samt 

undgår at genere for mange forbrugere når der opstår vandbrud. Hermed lukker vi kun 

for vandet i nærheden af bruddet. 

Herudover er det gamle iltningstårn blevet fjernet, da vi konstant havde problemer med 

vand som trængte ind ved tagkonstruktionen. En ny dobbeltdør til selve maskinrummet 

er også monteret i 2020. Tak til især Karl og Brian for jeres indsats med 

vandværksbygningen, som fremstår meget velholdt. Lige så velholdt er bygningen 

indvendig hvor daglig tilsynsførende Gert Mortensen holder styr på værket. 

Stort set alle vandmåler og ledninger er nu lokaliseret og indtegnet på digitale kort. Det 

er et krav at vi på få timer skal kunne anvise vores ledninger til en entreprenør som 

søger gravetilladelser. 

 

Udskiftning af måler. 

Vi har i dag 362 vandmålere som kan fjernaflæses. Fra 2022 skal vi have kontrolleret 39 

af de 362 målere ved stikprøver. Resultatet af disse prøver afgør om der skal ske 

yderligere test af flere målere (jf. Sikkerhedsstyrelsens ”Bekendtgørelse om anvendelse 

af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme” af 28.5.2018). 
Hvis højeste en måler afviger med plus minus 2 procent, kan vi lade de øvrige målere 

sidde i yderligere 9 år. Vi håber vi kan nøjes med at teste første parti af målere i 2022. 
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BNBO 

Borings nære beskyttelses områder som jeg har nævnt i tidligere beretninger. Et område 

omkring boringerne som skal dyrkes uden brug af pesticider. Størrelsen på arealet som 

skal holdes pesticid fri, afhænger af de lokale strømningsforhold i nærhed af boringerne. 

Vi afventer Fredericia kommune, som skal komme med et udspil til erstatning til de 

berørte lodsejere, som har arealer i nærheden af boringerne. Erstatningen er et 

engangsbeløb som vandværkerne selv skal finansiere.  

 

Vandråd 

Pjedsted vandværk skulle i november være vært for det årlige vandrådsmøde. Mødet 

blev også her udsat på grund af Corona. I det forum er samtlige vandforsyninger i 

Fredericia kommune samlet en aften, hvor vi udveksler erfaringer og gode ideer til at 

optimere driften. De stigende myndighedskrav til drift af et vandværk gør at det er 

nødvendig med input fra de lidt større og mere kommercielle værker vi har i kommunen. 

 

Økonomi 

Vi har i 2020 solgt ca. 10 procent mere vand end året før, omkring 58.000m3 vand er 

der pumpet ud til forbrugerne. Det giver en nettoomsætning på 628.000 kr. i det 

forgangne år. Ser vi på årets resultat ender vi med et underskud på 144.000 kr. efter 

300.000 kr. i afskrivninger. De likvide beholdninger er steget fra 1.945.000 kr. til 

2.100.000 kr. dvs. vi har ikke investeret lige så meget som vi afskriver på både 

ledningsnet og selve vandværksudstyret. Egenkapitalen er reduceret med 197714 kr. til 

nu 3.859.000 kr. Vores takster for levering af vand er uændret i forhold til sidste år. 

Vandafgiften er 4 kr./m3 – dertil kommer 6,18 kr./m3. vand i statsafgift. Målerafgiften er 

ligeledes uændret med 700 kr. årligt. Til alle beløb skal tillægges moms. Vi mener de 

likvide beholdninger er af en passende størrelse til at imødekomme evt. større 

renoveringsopgaver på ledningsnettet. Herudover betaler vi rente for indestående på 

vores konto i Middelfart Sparekasse. 

Sluttelig vil jeg gerne takke Gert Mortensen for en solid indsats vedrørende daglig drift af 

værket. 

Det er som altid en fornøjelse at komme på værket – der er styr på tingene. 

 

Chris du skal også igen i år have en stor tak for din indsats med bogholderiet. Jeg ved du 

bruger meget tid på opgaven, men vi er i den øvrige del af bestyrelsen heller aldrig i tvivl 

om tingene er i orden. 

 

Også til den øvrige del af bestyrelse skal lyde en stor tak for indsatsen i 2020. I har alle 

ydet en stor frivillig indsats for at vandværket kører optimalt. 

Til sidst også en tak til revisor Annette Hansen og Flemming Petz for hjælp til revidering 

af regnskab.”    

ved formanden Niels Ladegaard Jensen. Formandens beretning blev godkendt. 

 

3:  Regnskab 2020 (Årsrapport): 

Kasserer Chris Hansen udleverede Årsrapporten for 2020, som han gennemgik. 

Formanden har redegjort for det samlede regnskab i sin Beretning, men blev bekræftet 

af Chris Hansen. Har stadig en kassekredit på 700.00 kr., som pt ikke bliver brugt. 

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
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4:  Budget 2021: 

Kasserer Chris Hansen fremlagde budgettet for 2021. En del af året er gået, hvorfor 

mange af tallene er tidssvarende. 

Han fremhævede, at beløbet for vedligeholdelse af bygningen/vandværket bliver mindst 

75.000 kr. til en ny skylle-pumpe, i stedet for de nævnte 15.000 kr. 

Prisen for vand er uændret – 4 kr./m3 + moms, 700 kr. + moms i målerafgift, 6,18 

kr./m3 i statsafgift, samt (fra 1.2.2021) 0,19 kr./m3 i Grundvandsbeskyttelse. 

Drikkevandsbidraget på 0,19 kr./m3 bortfaldt 31.12.2020.  

 

Budget blev enstemmigt godkendt. 

 

5:  Forslag: 

Ingen. 

 

6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

Niels Ladegaard genvalgt for 2 år (2023) 

Brian Søren genvalgt for 2 år (2023) 

Karl Thomsen genvalgt for 2 år. (2023) 

Søren Petersen valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. (2022) Er indtrådt i bestyrelsen i 

løbet af året efter afdøde Gurli Hjort. 

 

7:  Valg af suppleant: 

Ingen forslag. 

 

8:  Valg af revisor: 

Revisor Annette Hansen blev genvalgt for 2 år. (2023) 

 

9:  Valg af revisorsuppleant: 

Orla Rudolf genvalgt for 1 år. (2022). 

 

10:  Eventuelt: 

Chris Hansen gjorde opmærksom på, at vandværkets ledninger er registreret på et 

elektronisk ledningsregister (LER-vikar), hvor f.eks. entreprenører hurtigt kan se 

placeringer af ledningerne og stophaner. Lavet i samarbejde med Rambøll. 

Der var en generel snak om beboernes stophaner, som ofte var dækket til af jord/fliser. 

Det var problematisk at kunne bruge beboernes stophaner, hvor villakvarterer skulle 

lukke for vand ved reparationer. 

Niels takkede Flemming Petz for kyndig ledelse af generalforsamlingen. 

 

Konstituering: 

Derefter konstituerede bestyrelsen sig med Niels Ladegaard Jensen som formand, Chris 

Hansen som kasserer, bestyrelsesmedlemmer Brian Sørensen, Karl Thomsen samt Søren 

Petersen som sekretær. 

 

Referent:  Søren Petersen 

 


