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Referat vedr. generalforsamling i Birkevængets Vandværk , mandag d. 23.05 2011 

Referat:: 

 

 

1. Formandens beretning (se bagsiden) 

2. Regnskab blev vedtaget. 

3. Taksterne for 2010 blev vedtaget. Fremover hvis kommunens skøn af 

vandforbrug giver anledning til tilbagebetaling fra vandværket opkræves der et 

gebyr på kr. 100,00. 

4. Ingen indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse: Thomas Ellerman er på valg og han modtog genvalg. 

6. Valg af revisor: Ole Skipper var på valg og han modtog genvalg. 

7. Ingenting. 

 

 

Venlig Hilsen  

Ilse Thomsen, Sekretær 

 

 

 

 



Vi har her for nogle uger siden haft kommunen ude for at foretage et tilsyn af vores vandværk, hvilket 

forløb uden nogle store anmærkninger. Desværre er der stadig en lidt for høj mængde nitrit,  dog kun ved 

vores brønd og ikke i jeres haner – da der er forskellige grænseværdier. Kommunen overvejer nu om vi 

evt. skal installere et filter for at nedbringe dette. Men hvis ikke filteret kan være nede i brønden, kan vi 

blive nød til at bygge et lille skur omkring det. Dette er selvfølgelig en forholdsvis dyr løsning, så vi 

afventer kommunen og se hvilke muligheder vi har. 

 

Vi har stadig ambitioner om en beredskabsplan, er nået lidt videre med det, i det vi har fundet en privat 

boring i nærheden af vores brønd, som vi i nødstilfælde vil kunne benytte. Der er dog ikke aftalt noget 

endeligt med ejerne af denne boring endnu og derfor melder vi ikke noget ud før det er afklaret. Vi vil 

skulle bruge denne boring hvis der eventuelt bliver målt en forurening og vi derfor ikke kan bruge vandet 

fra vores egen boring.  

 

Kommunen har indført en ny regel omkring aflæsning af vandmåleren, hvis ikke forbrugerne gør det hvert 

år, vil der i nogle tilfælde bliver estimeret et forbrug på 600M3, hvilket betyder en vandregning på 

omkring 20.000 kr. Dette skete for 2 af vores hustande og de har så efterfølgende aflæst deres måler…. 

Dette betyder dog en ekstra administration fra vores side og derfor foreslår vi et gebyr for denne ekstra 

rettelse, således alle forhåbentlig aflæser deres vandmåler den ene gang om året. 

 

Under det store regnskyl og lynnedslag i går (22-05-2011) overlevede vores HFI-relæ ikke. Derfor var vi 

uden vand indtil der kom en elektriker og fik monteret et nyt. Jeg håber ikke manglen på vand gav store 

gener for jer. 

 

Til sidst, har vi lige observeret et brud på et vandrør i en indkørsel, som indtil videre er løst ved at lukke 

ved stop-hanen til den ene hustand. Der er vigtigt at alle vores forbrugere ved vores deres vandledning 

føres ind på hustanden, således denne kan lukkes i tilfælde af brud. Vandværket ligger inde med nogle 

tegninger som eventuelt kan hjælpe med at finde de enkelte stop-haner. Henvend jer til en fra 

bestyrelsen for at få disse. 

 

 

  


