
Referat fra Vandrådsmødet mandag den 22. oktober 2018 

Deltagere:

Arne Welcher Christensen AWC
Hans M. Nielsen HMN - Afbud
Lars Noer LN 
Tage Sørensen TS - Afbud
Morten Øland MØ
Gunnar Kloppenborg GK
Michael Ravn MR
Leif Rasmussen LR 
Peder Dall Jørgensen PDJ

Dagsorden:
Pkt. 1: Godkendelse af referat fra vandrådsmødet den 9. august 2018
Pkt. 2: Orientering ved formanden
Pkt. 3: Orientering ved bestyrelsesmedlemmer
Pkt. 4: Indsatsplan til grundvandsbeskyttelse i Vejen Kommune - indsatsplanens krav 
til vandværkerne (Indsatsplanen kommer til ny behandling i Teknik & Miljø)
Pkt. 5: Hvordan har boringerne det i Vejen Kommune
Pkt. 7: Dato for konstituerende møde i december
Pkt. 8: Evt.

Referat:

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra vandrådsmødet den 9. august 2018
Referatet blev godkendt.

Pkt. 2: Orientering ved formanden
Arne Welcher Christensen
Ole W. har inviteret til Regionsvandrådsmøde, bestyrelsesmedlemmer fra vandrådet kan vælge at 
deltage. 

Regulativet er godkendt af byrådet d. 9 oktober 2018. D. 23-10-2018 samles Bente, Helen og Arne 
for at gennemgår og færdiggøre arbejdet omkring regulativet.  

Der er konstateret problemer ved brug af brandhaner. 
I forbindelse med straks åbning af brandhaner falder trykket og vandværket kan går ned. 
Der opfordres således til at beredskabet foretager en behersket tilslutning. Altså at brandhanerne 
åbnes trinvis over f.eks. 2 minutter, således at et momentant trykfald undgås.

10 personer er pt. tilmeldt fællesmødet d. 15 november 2018. Vandværker opfordres til at 
tilmeldes sig snarest.

Vandrådet i Vejen Kommune



Michael Ravn og Morten Øland genopstiller ikke til bestyrelsen i Vejen Vandråd.

Pkt. 3: Orientering ved bestyrelsesmedlemmer
Lars Noer  
Vandværkets rentvandstank er blevet renoveret og er klar til brug.
Der foregår pt. skift af vandmålere.

Morten Øland
Den nye indvindingsboring vil bliver taget i brug, i den nærmeste fremtid. Ydelsen fra boringen vil 
være 45 m3 pr time.

Gunnar Kloppenborg
Pesticidet 4-CPP er konstateret i en af vandværkets boringer. Der er konstateret koncentrationer af 
stoffet i 2 uafhængige analyser.
Der skiftes pt. vandmålere.
Der ses på muligheder for etablering nyt vandværk.

Michael Ravn
Som opfølgning på Arnes beretning om brug af vand til brandslukning mener Michael, at der bør 
rettes henvendelse til Trekantens brand, vedrørende trindvis åbning af brandhaner. 

Leif Rasmussen
Ikke noget nyt. 

Peder Dall Jørgensen
Peder mener alle bestyrelsesmøder bør deltage i Regionsvandrådsmødet i Agerskov.

Pkt. 4: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Vejen Kommune. 
(Indsatsplanen kommer til ny behandling i Teknik & Miljø)
Vandrådet afventer tilbagemelding – mon Vandrådet bliver involveret i processen? 

Pkt. 5: Hvordan har boringerne det i Vejen Kommune
Det er en mulighed at lave et samarbejde blandt interesserede vandværker, hvor man indhenter 
samlet tilbud på besigtigelse af indvindingsboringer – pumpe test – kemisk vurdering af vandtype 
etc. 
Det vurderes at mange vandværker har et behov for vurdering af kvaliteten og status for 
indvindingsboringerne samt beskyttelsen af disse. 

Pkt. 7: Dato for konstituerende møde i december. 
Torsdag d. 6 december 2018. Kl. 17.30. 

Pkt. 8: Evt.

Bestyrelsen gøres opmærksom på at vandværkerne skal huske, at registrerer sig i CVR registeret. 

Registrering af reelle ejere, se vedhæftet dokument. 


