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Møde og beslutningsreferat:  
 

1. Gensidig orientering. 
Siden sidst har vi filsagn om tilslutning af Rugvænget 12, og vi har desværre været nødsaget til at 
udsende flere rykkerskrivelser. 

Gunnar har kontaktet JyskVandrens, fordi der er en stor difference imellem indvundet og udpumpet 
vand, det ville de kigge nærmere på.     

             
2. Godkendelse og underskrivelse af seneste referat den 01.07.21 

Beslutning: Det er ok. 
 
 

3. Drøfte og aftale retningslinjer for ansvarsfordeling ved forbruger og vandværk. Generelt har forbruger 
ansvaret for vandrør på egen matrikel. Uhre Vand har ansvaret frem til stophane, der oftest er placeret 
i skel hos forbruger. Måleren er vandværkets ejendom og kan være placeret i målerbrønd eller 
bygning. I dag opsættes ofte en målerbrønd tæt på skel, men tidl. har mange landejendomme fået 
placeret en målerbrønd tæt ved deres bygning.  
 
Beslutning: Alle nyinstallationer har Uhre vand kun ansvar til skel, i det åbne land med vand på tværs 
af marker er det Uhre Vands ansvar frem til målebrønd. 

 
 

4. Analyse af vandprøver. 
Hermed foreligger analyseresultaterne fra Uhre Vand og 4 markvandingsboringer. For at give den 
bedste vurdering af hvilken retning vi skal gå – 500 meter nord, syd eller øst - vil Jysk Vandrens 
inddrage PC Brøndboring i Højslev. Jeg har også tilsendt analyserne til kommunens vurdering. 
 
Vedlagt 5 analyser:" Peter" med DGU nr. 104.1588 (dybde?), "Betina" med DGU nr. 104.1874 (dybde 
35-53m.), "Uhre" med DGU nr. 104.1401 (dybde 63-71 m), "Holger" med DGU nr. 104.1897 (100-123 
m) og "Henrik" DGU nr. 104.1692 (dybde 48-62 m.) 
 
Vi har sidste år indgået aftale med Jysk Vandrens om en pris på 7.000 kr. pr. analyse til sammenlagt 
35.000 kr. + moms. Evt. bliver den højere, da der også er undersøgt for pesticider, selvom dette ikke 
var aftalt. I første omgang fik vi en faktura på 84.000 kr. + moms, men denne er annulleret. Jysk 
Vandrens har kontaktet analysefirmaet, som er gået med til at sætte prisen ned til 11.800 kr. pr. 
analyse. Bestyrelsen bedes drøfte, om vi vil fastholde aftalte pris, eller dele differencen med Jysk 
Vandrens. Ved deling bliver vores pris 5 x 9.400 kr. = 47.000 kr. + moms. 
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Mail-adresse: Godstart, 

Uhrevand@godmail.dk  

(Bestyrelsen har adgang via kode)  

 

 

Beslutning: Der bliver afholdt møde med brøndborer, og andre der ved mere om de forskellige prøver, 
og hvor der ville være bedst, hvis der skal gøres noget. 
Vi indgår forlig med prisen med Jysk Vandrens. 

 
5. Aftale dato for næste bestyrelsesmøde. 

Beslutning: Efter møde med brøndborer når der er noget resultat. 
 

 
6. Evt.  

Forespørgsel på at sende regningen til lejer af bygninger. 
Beslutning: Vi sender stadig regningen til ejer af målerne. 
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