Gesten Vandværk
Ordinær generalforsamling
Formandens beretning
Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2019 afholdt 7 bestyrelsesmøder.
Vi har afholdt et enkelt fyraftensmøde, idet der var et problem, der skulle afklares.
Vi har et par gange meldt ting ud på facebook. Vi benytter facebook, når der er noget, der kan
have interesse for en større kreds af forbrugere.
Indberettet Vandforbrug:
I 2019 er der oppumpet 67.404 kbm., hvilket er 11.219 kbm. mindre en i 2018. Der er anvendt 407
kbm. til skyllevand. Der er udpumpet 66.517 kbm. til forbrugere. Der er foretaget
afregning/opkrævning for 67.582 kbm. Nu kan det se mærkeligt ud, at der er afregnet for mere,
end der er udpumpet. Oppumpet og udpumpet er pr. den første januar 2019/2020, hvorimod
aflæsningen har været forskudt både ved aflæsningen 2019 og 2020.
Vandværket har tilladelse til at indvinde 90.000 kbm.
Målerskifte og målerkontrol:
Vi har i 2019 fået skiftet en stor del af vores Landis+Gyr målere til Diehl-målere. Der er skiftet ca.
150 målere samt ca. 100 målere på garanti.
Da vi har besluttet at skifte de resterende målere i 2019, hvilket er godt i gang, så har vi ikke haft
udtaget målere til kontrol.
Benjamin har ved årsaflæsningen 1.1.2020 konstateret, at aflæsningen er meget hurtigere efter
udskiftning til Diehl, og når vi har udskiftet de sidste Landis+Gyr-målere vil det være muligt at
foretage flere aflæsninger i løbet af året. Det er noget vi vil drøfte, når det hele er kørt ind.
Nye installationer:
Der er foretaget tilslutning af Engen 5 i løbet af året.
I henhold til vandforsyningsplanen skal vandværket senest et år efter anmodning etablere
forsyningsledning. Når en anmodning sker på grund af, at der er fundet colibakterier i den private
boring, så rykker vi ud omgående og får etableret forsyningsledning.
Takstblad:
Takstbladet for 2020 er i lighed med tidligere år lavet i henhold til vejledning fra Danske
Vandværker, og er efterfølgende godkendt af Vejen Kommune.
Diehl foretager en opkrævning pr. måler til ajourføring af system. Denne afgift har vi valgt at lægge
på målerlejen, derfor er beløbet hævet fra 125 kr/år til 135 kr/år excl. moms.
Hvor ligger vi så i forhold til enkelte andre vandværker i Vejen Kommune:

Fast pris pr. bolig
Kbm.pris
Anlægsbidrag – by
Anlægsbidrag - land

Gesten
700
6,25
31.750
56.750

Vejen
750
8,75
30.072
40.416

Andst
750
8.13
33.085
62.280

Askov
237
2.50
37.896

Skodborg
619
3.81
34.871
61.022

Brørup
625
4.38
31.525
61.925

Vi forventer, at vi med nuværende priser kan imødegå forventede prisstigninger på f.eks.
vandanalyser.
Bygninger og installationer:
Vi har i 2019 ikke foretaget nyinvesteringer på vandværket udover lidt stabilgrus på grunden.
Det er Asger, der som driftsansvarlig, holder vandværket som nyt og foretager opfølgning på
oppumpet forbrug, som hvert år skal indberettes til jupiter. Hvis der sker noget uregelmæssigt på
værket, så er det Asger, der først får en sms om driftsforstyrrelser. Heldigvis er det få af slagsen.
Vi har haft et par stop på vandforsyningen i løbet af året. Det skete bl.a. i forbindelse med
renoveringsarbejde på Gyvelvej. Ved skylning af de ny forsyningsledninger blev der lukke op for
fuld tryk, og det bliver på vandværket registreret som et voldsomt ledningsbrud, hvilket bevirker
at pumperne går i stå. Derudover har vi haft stop på pumperne p.g.a. strømafbrydelse. Vi har ikke
nogen nødstrømsforsyning.

Ledningsnet/ledningsregistreringer:
Vi arbejder hele tiden med ledningsregistrering, hvilket hovedsageligt drejer sig om registrering af
stikstophaner. Vi har haft uddelt breve til de forbrugere, hvor vi ikke kender placeringen af
stikstophanen, på Hovedgaden og Gyvelvej. Det har givet nogle enkelte tilbagemeldinger, og vi fik
registret ca. 14 haner. Det er ejerens ansvar at stikstophanen er synlig, når den ligger på matriklen.
I brevet gør vi også opmærksom på, at jordledningen (forsyningsledningen fra stikstophane til
bygning) er ejerens ansvar.
I forbindelse med renoveringsarbejde på Gyvelvej konstaterede vi, at en hovedstophane ikke var
placeret på ledningsnettet, som vi forventede det. I henhold til optegning skulle den lukke af for
forsyningen til Gyvelvej, men den lukkede af for en stor del af den østlige del af byen. Det er nu
rettet på vores plan.
Som det vil fremgå af regnskabet, så har vi haft ret store udgifter i forbindelse med renovering af
flere stikstophaner på Gyvelvej - Villesholmvænget - Lyngvej. I forbindelse med udskiftning af
målere sker det, at der ikke kan lukkes for vandet inde i huset, og så prøver man at lukke for

vandet ved stikstophanen. Det kan i enkelte tilfælde ikke lade sig gøre. I øjeblikket har vi
registreret 2 ejendomme, hvor det ikke er muligt at lukke for vandet ved stikstophanen.
Alle forbrugere kan gå ind på vandværkets hjemmeside under stophaner& ledningsnet og se under
”Thvilum ledningsportal”. Dermed har man muligheden for at se, om der er sket registrering ud for
egen bolig.

LER-forespørgsler:
Når der skal foretages gravearbejde, så får vi en forespørgsel fra LER (Ledningsejerregisteret). Når
man har digitaliserede kort skal disse forespørgsler besvares inden 2 timer. Gesten Vandværk har
lavet en aftale med firmaet Thvilum, som på vegne af Gesten Vandværk kan besvare disse
forespørgsler i løbet af 2 timer. Vi betaler 2.050 kr. i abonnement samt 75 kr. pr. besvaret
graveforespørgsel. I 2019 har de besvaret 31 forespørgsler for os. Dermed er vi ikke mere
ansvarlige for besvarelse, som kunne være besværlig, når bestyrelsesmedlemmer holdt ferie.
Afregning/opkrævning af vandafgift:
Opgaven med at foretage opkrævning har vi jo lagt i hænderne på Vejen Forsyning, og det kører
helt fornuftigt. Vi har dog i løbet af året fået besked på, at enkelte ikke overholder betalingsfristen.
Her foretager Vejen Forsyning rykkerprocedure, dvs. 2 rykkere, og hvis dette ikke hjælper, så
udsender vandværket et lukkebrev, hvor ejeren får ca. 10 dage til at foretage indbetaling. Hvis
indbetaling ikke finder sted, så bliver der lukket for vandet. Vi har i løbet af året måttet udsende
enkelte lukkebreve, og vi har foretaget lukning på en adresse.
Det er naturligvis Jens-Alfred som kasserer, der har mest kontakt til Vejen Forsyning.
Når der bliver skiftet måler, så skal vi orientere Vejen Forsyning om skiftet, og vi skal oplyse
målernummer på ny og gammel måler. Denne opgave ligger hos Benjamin.
Vi har netop fået tilføjet i aftalen med Vejen Forsyning, at ansvaret for betaling kun kan flyttes fra
ejer til lejer, når bestyrelsen har sagt OK.
Vi har ikke foretaget afskrivning på nogle forbrugere i året. Vi har dog et par konkurser, og her
bliver vi nok nød til at foretage afskrivning.
Drikkevandsanalyser:
Vi foretager de analyser, som vi har fået besked på fra Vejen Kommune. Prøverne skal foretages
ude på ledningsnettet, og vi har valgt flg. prøvetagningssteder: Lægehuset – Damino – Kirken –
Tværgade 3. Som jeg sagde ved generalforsamlingen i 2018, så var vi lidt betænkelige ved, at
prøverne skal tages direkte fra prøvehanerne. Før i tiden skulle vandet løbe ca. 10 min. inden
prøvetagning, og der skulle foretages desinficering af hanen før prøvetagning. Det har dog vist sig,
at det har kørt uden problemer. Det er stadig firmaet Eurofins, der foretager analyserne, som alle
kan se på vores hjemmeside. Aftalen med Eurofins udløber 31.12.2020. I læser sikkert om
boringer, der bliver lukket p.g.a. indhold af nedbrydningsprodukter. Når Vejen Kommune

opfordrer eller stiller krav om nye analyser, så foretager vi naturligvis disse. Vejen Kommune vil i
løbet af året fortælle os, hvilke prøver vi skal tage i perioden 2021 – 2024, og vi skal have lavet ny
aftale med et analysefirma.
Forsikring:
Vi er forsikret igennem TRYG-forsikring. Vi er dækket ind med lovpligtig ansvarsforsikringerhvervs- og produktansvarsforsikring – All risk erhvervsforsikring – Bestyrelsesansvarsforsikring
og ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer. Så vi skulle være dækket ind, idet bestyrelsen jo
er en arbejdende bestyrelse med hensyn til pasning og drift af vandværket.
Deltagelse i diverse kurser – udstillinger – møder:
I 2019 har vandværket været repræsenteret i flg. møder:
Vandrådet i Vejen Kommune og Vejen Kommunes møde i april, hvor direktør Susan Münster fra
Danske Vandværker fortalte om foreningens fremtid, John Hansen, Læborg Vandværk fortalte om
”Fund af pesticider”.
Vandrådet i Vejen Kommunes fællesmøde i november, hvor emnet var ”Pesticider i landbruget”
ved Niels Bjerre, Bayer og BNBO-opgaven – hvad indebærer den og status for kommunen ved Peter
Erfurt.
Derudover har vi deltaget på Danske Vandværkers messe i Fredericia. Her har vi jo mulighed for at
se nyheder inden for vandværksdrift, vi har mulighed for at træffe vores leverandører, vi har
mulighed for at drøfte problemstillinger med andre vandværker.
Jeg deltog i Regions Syd vandrådsmøde i foråret og Jens Alfred deltog på vandrådsmødet i
efteråret.
Vi har deltaget i Region Syds generalforsamling i maj 2019.
Jens Alfred og jeg deltager i Vandrådet i Vejen Kommunes møder, hvor jeg sidder som formand og
Jens Alfred som sekretær. Vi forholder os mest til lokale ting vedr. vandværksdrift. Hvad rører der
sig i Vejen Kommune, hvordan er forholdet til Vejen Kommune, priser på analysepakker, krav til
analyser. Vandrådet fungerer i det hele taget som samarbejdspartner for 24 vandværker i
kommunen.
Jeg har deltaget i Danske Vandværkers kursus i Beredskabsplan
Benjamin og John har deltaget i Danske Vandværkers kursus i Grundlæggende vandforsyning.
Vejen Kommune inviterer til ledningsejermøde, hvor der bliver drøftet samarbejde –
fællesgravning om fremtidige gravearbejder.
Vejen Kommune inviterer til møde i Koordinationsforum, hvor jeg sidder som formand for
Vandrådet. Her orienteres – føres forhandlinger omkring indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
m.m.

Generelt vil jeg sige, at bestyrelsen deltager i alle arrangementer, hvor vi kan se, at det har
betydning for os at få ekstra viden om vandværksdrift.
Vi skulle have deltaget i Thvilum kursus i digitaliserede kort her i marts, men det blev som flere
andre møder aflyst. Vi deltager, når det igen bliver planlagt.
Hvorledes ser fremtiden ud:
Vores boringer er fra 1975 og 1986, de fungerer udmærket, men vi skal som tidligere nævnt
forberede os på, at der skal investeres i ny/nye boringer. Vi kan forberede os på 2 måder, vi kan få
boring undersøgt, hvilket koster ca. 25.000 kr. pr. boring. Det vil give os et fingerpeg om boringens
levetid, og vi kan forberede os ved at lægge penge til side. En ny boring kan koste alt imellem
200.000 – 1.000.000 kr. Vi har haft et møde med DGE i Vejen omkring placering af ny boring. Det
vil koste ca. 35.000 kr. at få dem til at lave forundersøgelse. Vi afventer lige til vi har overstået de
store udgifter, som vi har i 2019 og får her i 2020, i forbindelse med udskiftning af målere.
Vi forventer, at Vejen Kommune i løbet af 2020 sætter gang i arbejdet med udstykning af
byggegrunde her i Gesten. Som vi har hørt, skal grundene nok placeres på Stilundvej umiddelbart
efter Tranestien. Hvis dette bliver tilfældet, vil vi anlægge en ny forsyningsledning ad Tranestien
ud til Stilundvej. Der er i øjeblikket forsyningsledning om til overflade bassin. Det vil også sikre os
en bedre forsyningssikkerhed til Østre Gesten.
I Gesten Vandværk har vi opstillet en opgavefordeling, så alle i bestyrelsen deltager i driften af
vandværket. Det er en opgavefordeling, som jo altid kan tilpasses de kompetancer, de enkelte
bestyrelsesmedlemmer byder ind med. Vi skal løbende sikre os, at vi kan løse opgaverne, idet vi
ellers må få hjælp ude fra.
Hvorledes har vi organiseret os:
Jens Alfred tager sig af alt omkring økonomien – Asger tager sig af driften på vandværket –
Benjamin er sekretær og tager sig af målere og aflæsning i forbindelse med årsaflæsning – John
tager sig af forsyningsledninger og registrering af stophaner – jeg prøver så at klare det
koordinerende arbejde i bestyrelsen.
Hvorfor gør jeg nu så meget ud af at fortælle om deltagelse i kurser og møder, og om hvorledes vi
har organiseret os i bestyrelsen. Det gør jeg, fordi flere personer fra de større forsyningsselskaber
har påstået, at de små og mindre vandværker ikke formår at håndtere pesticidforureninger, og
derfor er vandet fra de små og mindre vandværker ikke i ordentlig kvalitet. Jeg vil påstå, at vi her i
bestyrelsen i Gesten Vandværk tager vores ansvar meget bevidst, og at vi er i stand til imødegå de
gældende og fremtidige krav, der vil blive stillet til ansvarsbevidst drift af et vandværk. Vi er
løsningsbevidste og kigger såvel på driften samt økonomien i vores allesammens vandværk.
Afslutning:
Til slut vil jeg takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde omkring vores
opgaver i forbindelse med driften af vandværket. Vi er klar til at gå i gang med opgaverne for
fremtiden, og vi er åbne for henvendelser fra forbrugerne, som jo er medejere af vandværket.

Vi håber naturligvis på et år uden de store ledningsbrud og uforudsete opgaver.
Tak for ordet.

Gesten Vandværk, den 26. marts 2020
Arne Welcher Christensen
Formand

