Uhre Vandværk
Bestyrelsesmøde den 5. april 2022

Mødested: Uhrevej 19, kl. 19-21

Ansvarlig
Navn
Telefon
e-mail Adresse

Gunnar
52509233
gunnargasbjerg@gmail.com

Deltagere:
Gunnar Gasbjerg
Lars Schelde Jensen
Henrik Ross Sørensen
Cuno Holmgaard
Jan Kristensen.

Bestyrelsesmøde I Uhre Vand
tirsdag den 05.04.22 kl.19-20
Uhrevej 19 (Købmandsgården
optaget af 2 andre møder)
(Evt. afbud bedes meldt til GG)

Møde og beslutningsreferat:
1. Gensidig orientering.
Jysk Vandrens har sørget for udskiftning af måler ved indvinding af vand. Vi har fået tømt okkerbassin.
Efter at der har været et brud på en skjult vandinstallation på Engebækvej 17 A i 2021 vil vi efter
godkendelse af tilsendt skema tilbagebetale vandafgiften ud over selvrisikoen på 300 m3.
Beslutning: Vandpyt på Vesterdamsvej bliver undersøgt, om der er et brud på vandledningen.

2. Godkendelse og underskrivelse af seneste referat den 01.03.22
Beslutning: Det blev godkendt.

3. Ny indvindingsboring.
Genoptagelse fra seneste møde, hvor vi aftalte, at udover PC Brøndboring ville indhente tilbud fra 2
brøndborere mere.
Efterfølgende er der 02.03.22 sendt mail til Vandfax og A. Højfeldt:
Uhre Vandværk ønsker et tilbud vedr. en ny indvindingsboring ved Uhre Vandværk, beliggende
Uhrevej 17, 7330 Brande, der skal gå ned i et forventet magasin ca. 150 m nede i et mere beskyttende
jordlag.
Vores nuværende boring, dgu.nr. 104.1401, som går 63-70 m. ned er udfordret med nedsivning af lidt
for højt pesticid DPC, hvorfor vi skal have afsøgt andre muligheder.
Derfor er det også ok, hvis I peger på andre muligheder, da vi er udfordret af at være beliggende i
"Den begravede dal" eller på kanten heraf.
Vi ser frem til at mødes med jer.
På mødet vil vi gennemgå de forskellige tilbud og gerne udvælge samarbejdspartner således, at vi i
dette kalenderår får etableret en ny boring.
Beslutning: Der er truffet beslutning om at holde et møde med A. Højfeldt og PC Brøndboring, for
gennemgang af tilbuddene. Så mange fra bestyrelsen som mulig deltager.
Gunnar indkalder til møde.

Uhre Vandværk

-

4. Borings-Nære Beskyttelses-Områder (BNBO).
Ikast Brande Kommune henstiller til, at vandværk laver frivillige aftaler med lodsejere om en løsning til
beskyttelse af BNBO inden udgangen af 2022. Risikovurderingen har vist, at Uhre Vandværk har ét
eller flere BNBO, hvor der skal indgås aftale med lodsejer om stop af erhvervsmæssig brug af
pesticider. Vi har to lodsejere (4æ og 24g), der kommer ind i beskyttelseszonen. Begge lodsejere
kommer lige indenfor ”25 m-grænsen”, hvor der også er gødningsforbud.

Matriklen (uden pesticid) mod syd kan beregnes til ½ x 75 m x 75 m = 0,3 ha og den østlige
del til 150 m x 80 m = 1,2 ha. Bemærk at aftalen beror på, hvad der er enighed om som en
naturlig afgrænsning.
Dokumentationen kan være en underskrevet forpagtningsaftale, en tingbogsudskrift med en servitut
eller noget tilsvarende. Danske Vandværker har udarbejdet forslag til aftaleark.
Skal vi gå efter en aftale om samlet erstatning eller en med årlig kompensation gældende for f.eks. 5
år?
Vedlagt: Orienteringsbrev fra kommunen og BNBO beskyttelseszonekort.
Beslutning: Vi udskyder aftaler indtil vi ved, hvor den ny boring kommer til at ligge.

5. Evt.
Beslutning: Der er bliver tilsagn om ny tilslutning ved Karsten Kanne på Stendalsvej.

Mail-adresse: Godstart,
Uhrevand@godmail.dk
(Bestyrelsen har adgang via kode)

