Uhre Vandværk
Generalforsamling i Uhre Vandværk
tirsdag den 22.februar 2022 kl. 19.00
Uhre Købmandsgård – Uhrevej 27

Referat:
1. Peter Kragsig blev valgt som dirigent/ordstyrer.
Fra bestyrelsen deltog Henrik Ross Sørensen som protokolfører/referent.
2. Bestyrelsens beretning 2021 v/formand Gunnar Gasbjerg.
Uhre Vandværk har i år fået en kommunal tilladelse til at forhøje indvinding af vand fra 70 til 110.000 m3 pr.
år. Dette passer bedre med det aktuelle behov, hvor vi har udpumpet 101.152 m3 og afregnet for 88.207 m3
vand hos 210 forbrugere.
Vandspildet er på 12,8%, hvilket er for højt, og bør undersøges nærmere.
Sidst på året er man ved at gøre klar til en ny-tilslutning på Rugvænget 12.
Vores vandkvalitet bliver løbende undersøgt, og analyseresultaterne har indtil videre ikke givet anledning til
bemærkninger. Fremover vil der blive undersøgt for flere pesticidstoffer grundet ny drikkevandsbekendtgørelse.
Taksbladet har i flere år været uændret med hensyn til den faste årlige afgift på 736 kr. og forbrugsafgiften på 4
kr. pr. m3. Vi har dog sat rykkergebyret op.
På sidste års generalforsamling drøftede vi, at vores eksisterende vandværksboring er udfordret med nedsivning
af ”affaldsstoffer”, hvorfor muligheder med ”sunde og bedre” jordbundsforhold afsøges. I den forbindelse har vi
fået foretaget en analyse af 4 marvandingsanlæg nord, syd og øst for vandværket med det formål, at udpege
retning. Generelt ser det ”ok” ud ved alle markvandingsboringer, dog lidt bedre i sydlig retning. Samtidig fik vi
også vores egen boring undersøgt for at have et sammenligningsgrundlag. Desværre viser det sig, at der er et lidt
for højt pesticidtal på én ud af over 50 analyseparametre (”DPC” er 0,16 hvor max. er 0,1). De øvrige max.eller minimumtal på f.eks. råvandets surhed, jern eller kulilte kan man på vandværket kompensere for ved
rensning eller tilsætning.
Vi kan bedst fremtidssikre os, hvis vi kan finde et sted udenfor den ”begravede dal”, hvor der ikke har været
dyrket landbrug. Da det ser svært ud, vil vi pege på den næst bedste løsning, at overtage ”ikke anvendt” boring
ca.500 m syd for nuværende boring. Eller etablere en ny boring på eksisterende areal, der vurderes at ramme et
nyt magasin ca. 150 m. nede i et mere beskyttende jordlag. Nuværende magasin ligger på 63-71 m.
En 3. mulighed er som tidl. nævnt ved sidste års generalforsamling en aftaleændring med Brande Vand om
levering af permanent vand.
Jeg håber, at generalforsamlingen kan vejlede os til en fælles vej de kommende år.

Beslutning: Der var umiddelbart ingen kommentar.

3. Regnskab 2021 forelægges til godkendelse v/ Revisionsfirmaet Peder Holt.
Beslutning: Mette gennemgik regnskab, spørgsmål om hvor mange m3 der er købt i Brande
blev oplyst.397m3.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
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4. Budget 2022 forelægges til orientering v/ Revisionsfirmaet Peder Holt.
Beslutning: Mette gennemgik budget. Generalforsamlingen godkendte budgettet.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
• Valg af 1 medlem til bestyrelsen for 3 år:
Lars Schelde Jensen – modtager genvalg.
•

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
Peter Kragsig – modtager genvalg
Ronni Emborg – modtager genvalg.

Beslutning: Alle valgt.
6. Valg af autoriseret revisionsfirma.
Bestyrelsen foreslår genvalg til revisionsfirmaet, Peder Holt.
Beslutning: Revisor Peder Holt er valgt.

7. Forslag fra medlemmerne:
Drøftelse og tilkendegivelse af en ny boring contra køb af vand.
Beslutning: Formanden fremlægger de forskellige muligheder, der er undersøgt. Boring
ved vandværket pris ca. 369000kr. boring ved Peter Porsbjerg pris ca. 538000kr. + strøm.
Vand fra Brande vandværk koster mere for forbrugerne.
Der er muligt at prøve at finde et sted i skoven både mod syd og nord.
De fleste syntes, at den bedste løsning bliver at bore ved vandværket.
Der skal indhentes flere tilbud på brøndborer.
8. Eventuelt
Beslutning: Der blev spurt ind til de ny regler vedr. boringsære beskyttelsesområder, som
kommunerne er ved at ville indføre.

Dirigent: Peter Kragsig
Protokolfører: Henrik Ross Sørensen
Formand,: Gunnar Gasbjerg

Uhrevand@godmail.dk

