Uhre Vandværk
Bestyrelsesmøde den 19. september 2022

Mødested: Uhrevej 27 kl. 19.00

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
mandag den 19.09.22 kl.19.00
i Købmandsgården
(Evt. afbud bedes meldt til GG)

Møde og beslutningsreferat:
1. Gensidig orientering.
Ansøgningen om boringstilladelse ligger p.t. til sagsbehandling hos kommunen. Efterfølgende er der
opstartsmøde med PC, hvor detaljerne i opgaven afklares. (Uenighed om betaling af geologisk
vurderingsrapport fra Højfeldt – Vi har ikke bestilt den og har p.t. heller ikke modtaget en regning)
Jan kan orientere om lidt bøvl med betalinger hos vore forbrugere.
Vi har også haft lidt problemer med at holde vandtrykket hos forbrugere øst for vandværket.
Danske Vandværker opfordrer til at have et nødstrømsanlæg eller gå i dialog med andre vandværker
om en nødforsyning.
Efter ejerens ønske lukkes for vandet på Gejlbjergvej 16, da gården rives ned.
På sidste møde aftalte vi at undersøge vores spild efter udskiftning af måler ved vandværket.
Beslutning:
Der er kun en der ikke har betalt endnu, men har dog betalt et aconto beløb.
Der har manglet tryk på ledningen øst for vandværket i en periode, det var en trykføler. Det er i orden.
Der lukkes for vandet på Gejlbjergvej 16, uden omkostninger for ejer, men hvis der skal bruges vand
igen, skal der betales for tilslutning.
Vandspild er opgjort til ca. 1000 m3 i mdr. Der undersøges, om der skal sektions målere op for at
lokaliser vandspildet. Det er besluttet, at Cuno undersøger med priser på brønde og måler.

2. Godkendelse og underskrivelse af seneste referat den 18.05.22
Beslutning:
Det er underskrevet af alle.

3. Takstblad 2023.
Fristen er fremrykket for indsendelse af takstblad for 2023 fra februar til oktober året før. (15/10.)
Vi bliver formentlig nødt til at sætte taksten op, da energiudgifter på det seneste er steget voldsom.
F.eks. er vandværkets energiudgift for august måned 2021 og 2022 steget fra 9.724- til 24.813 kr. Dog
kan vi fratrække moms og energiafgift, men med den udvikling kan de budgetterede 70.000 kr. for
2022 ikke slå til.
Forslag: Priserne på ny-tilslutninger indeksreguleres og nuværende fast afgift på 736 kr. og
forbrugsudgift på 4 kr. stiger med 20% til fast afgift på 883 kr. og forbrugsudgift på 4,80 kr.

Uhre Vandværk
Beslutning:
Det er besluttet, at sætte prisen op med 25 % på vandprisen og de faste afgifter. (5,- og 920 kr.)
Der kan reguleres i takstbladet for 2024, hvis der er stort overskud i 2023.

4. Investeringsplan.
Kommunen ønsker at vi sammen med takstbladet indsender:
Investeringsplan, der angiver eventuelle udvidelser af vandværkets anlæg og hvilke større
anlægsarbejder, der forventes i den kommende årrække, og hvornår de forventes.
Udover kommende ny indvindingsboring og pumpeinstallation på eksisterende kildeplads til 660.000
kr.(+moms) skal vi forvente tilkoblingsudgifter til vandværket. (Ca. 100.000 kr.)
Beslutning:
Der bliver sat 50.000kr. af til sektions brønde.

5. Miljøstyrelsen foretager her i efteråret en evaluering af BNBO-indsatsen i hele landet.
Ikast-Brande Kommune skal derfor indberette status for vores BNBO´er senest d. 1. oktober 2022.
Derfor beder de om information senest fredag d. 23. september i følgende tilfælde:
• Der er indgået aftale og fået tinglyst en deklaration
• Der har ikke været mulighed for eller ønsker ikke at indgå en frivillig aftale med lodsejer. I den
situation skal kommunen tage stilling til, om der skal meddeles et påbud til lodsejer.
• Der er planer om at lægge jer sammen med andre vandværker. Det kan betyde, at en eller
flere boringer skal sløjfes, hvorfor en BNBO-aftale måske ikke er nødvendig.
• Der er besluttet at sløjfe en boring i nær fremtid, for så er det måske ikke relevant at indgå en
aftale.
• Der er planer om at finde en ny kildeplads.
Cuno og Henrik orienterer om BNBO-fællesmøde mellem vandværker og lodsejere den 16.06.22.
Vi besluttede den 05.04.22 at udskyde aftaler indtil vi ved, hvor ny boring kommer til at ligge.
Beslutning:
Vi fastholder beslutningen fra sidst, med at udskyde bnbo krav til den ny boring som kommer.

6. Nørregårdsvej 6.

Ejer til Nørregårdsvej 6 spørger, om der ikke skal en rigtig måler op - da det synes at være en
midlertidig måler - og laves opkrævning på den?
Til orientering fik ejer lov til at flytte ejendom over på den modsat side af vejen. Ifølge ejer skulle gl.
ejendom fjernes, men nu er den lejet ud.
Forslag: Såfremt ejendommen bibeholdes skal der betales tilslutningsafgift fratrukket udgiften til
flytning under vej og målerbrønd, som ejer selv har afholdt. Er der tale om midlertidig udleje, så skal
tidshorisonten aftales.
Beslutning:
Gunnar tager kontakt til Kim, og det bliver sat i værk straks.

7. Evt.
Aftale næste møde og julefrokost/middag med påhæng.
.
Beslutning:
Julefrokost fredag d.11-11-22.

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

-

