
Vandrådet i Hedensted Kommune 
Referat fra ordinær Generalforsamling d. 23. februar 2022 i Stouby Multihus. 

Til stede var 22 personer fra 16 vandværker. 

Velkomst ved formanden, der foreslog Henrik Granitz fra Ølsted vandværk som dirigent. Der var ikke andre 
forslag, og Henrik Granitz var valgt. 

 

1) Valg af dirigent: 

Henrik Granitz, Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt Indkaldt 
og således beslutningsdygtig  

Generalforsamlingen fortsatte efter vedtægternes dagsorden  

2) Bestyrelsens beretning:  

Den 22. januar 2020 blev vandråd i Hedensted stiftet 
Foreningen består i dag af 33 medlemmer. Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder. 
Vores kasserer Palle Brosbøl kontaktede et par banker / sparekasser men de ville ikke have os før vi havde 
fået et cvr. nr. Det var årsagen til der gik så lang tid inden vi fik sendt medlemsopkrævninger ud. 
Palle er flyttet til Ærø 15. august 2020, så derfor blev der en omrokering i bestyrelsen. K.G Hess Bruhn var 
bestyrelsessuppleant, så han er trådt ind bestyrelsen. 

Beredskabsplan 
Ifølge vores vedtægter skal vi udarbejde en beredskabsplan for vandværker som er med i Vandråd i 
Hedensted 
Vi tog derfor kontakt til nogen som vi mente var lidt klogere på det område end os i bestyrelsen. Vi fik den 
besked, at når vandrådet udarbejder en beredskabsplan, så skulle alle tænkelige forhold være med for 
ellers kunne vi i Vandrådets bestyrelse blive draget til ansvar, såfremt der var noget som ikke var beskrevet 
ved en ulykke m.m. 
Beredskabsplanen består i dag af 23 sider som omhandler det samme som gælder for alle vandværker, 
De næste 3 til 5 sider omhandler kun det vandværk som denne beredskabsplan er sendt ud til. 
En samlet beredskabsplan med de 23 sider og tillæg med 3 til 5 sider for hvert af de vandværker som er 
med i beredskabsplanen, er blevet sendt til kommunen og blevet godkendt 
Det vil hermed sige hvis man som drift-ansvarlig / vandværkspasser bliver bedt om at hjælpe på et andet 
vandværk eksempelvis på grund af sygdom eller ferie, så ved man at de første 23 side er det samme som på 
ens eget vandværk og det er de sidste 3 til 5 sider der gælder på dette vandværk 

BNBO 
27-2-2020 var Thorkild til møde i LMO (nu hedder det Velas) der var mødt 25 landmænd op. De fleste 
landmænd havde ikke noget i mod at sælge et par ha. til dagsprisen, men de ser gerne trekanter og hjørner 
går med så det bliver et reelt stykke jord 
Herefter har der været lidt stille om BNBO, indtil Hedensted kommune kom med deres udspil. 
Danske vandværker og Danva er også begyndt at røre på sig. 
Torben har været til et BNBO Workshop, det blev afholdt af Danske vandværker. 
Danske vandværker vil holde flere BNBO Workshop i løbet af foråret 
Snakken om BNBO har vi valgt at lægge under eventuelt, så dem der ikke er berørt af BNBO har mulighed 
for at forlade selskabet hvis de vil. 

Hjemmeside. 
Vandrådet har fået en hjemmeside og den forventer vi at få mere gang i, i det kommende år. 

FN’s verdensmål 2030 til 2050 
Torben har været med i et udvalg i Danske vandværker hvor der blev arbejdet med FN’s verdensmål, så 
som Rent drikkevand til alle, grøn energi, optimering af ledningsnet. 
Det er nogle af de emner vi vil have fokus på i år, så kik på vores hjemmeside en gang imellem. 



 
 
Fælles indkøbsaftaler. 
Vandrådet har nu indgået aftaler med 
Aqualog, Analytech, Eurofins, Thvilum. Der er flere på vej, og K.G. arbejder på at få komponent aftale hjem 
for små vandværker 

Fællesregulativet. 
For private almene vandforsyninger er fra 2017. 
Vi i bestyrelsen mener det trænger til et hovedeftersyn, eksempelvis under vandforsyning til brandslukning. 
Ubenyttede vandinstallationer, Akut fare for forurening. Trykforøgeranlæg, målerbrønde. 

Tema aftner. 
Vi havde indkaldt til et i efteråret men måtte aflyse på grund af for lidt tilslutning. Om det var frygten for 
Corona, vides ikke. Kun 2 vandværker var tilmeldt. 
Vi arbejdede på at få nogle temaaftner så som, sammenlægning af vandværker, hvordan køber man vand 
fra et andet vandværk lovmæssigt, det har vi haft et par forespørgsler om, vandledninger mellem to 
vandværker, love for vandværker og hvad betydning de har, men igen blev vi stoppet af Corona. 
Så der ligger nogle opgaver for den kommende bestyrelse. 

Til beretningen var der bla. Et spørgsmål om tilbageløb sikring, hvor det blev sagt at det var forbrugeren der 
havde ansvaret for at den var i orden. I de fleste vandmålere er monteret med kontrollerbarkontraventil, 
men ved større forbruger skal der være en ekstra og eventuelt en anden kategori.  

Efter uddybende kommentarer blev beretningen enstemmigt godkendte. 

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse  

Kassereren gennemgik regnskabet for 2021 som udvisende et resultat på kr. 20.533,79 
Et forslag fra salen fik en diskussion igen om der var muligt at være på en skole og holde generalforsamling 
der, for at spare penge. Men det gav en anden udfordring med hensyn til servering af kaffe og brød. 

Efter uddybende kommentar blev regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

4) Behandling af indkomne forslag. 
Der var ikke modtaget nogen forslag.  
 

5) Buget og kontingent for det/de kommende år forelægges til godkendelse. 
Bestyrelsen lagde op til et driftsbudget for 2022 udvisende et resultat på kr. 0,00 med samme kontingent 
pris som 2020 / 2021  
Budgettet og kontingent blev enstemmigt godkendt.   
 

6) Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. 
Gunnar Olsen og K.G.Hess blev genvalgt. 
 
Som Suppleant blev Karsten Christensen fra Ølsted Vandværk valgt.  
 

7) Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Jens Frederiksen blev genvalgt som Revisor. 
Ulla Pia Geertsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 

8) Eventuelt  
Under evt. blev der talt om nedlægning af brandhaner. Flere vandværker er blevet kontaktet af 
brandmyndighederne som er kommet med et tilbud som var at man kunne få 6000 kr. hvis brandhanen 
stod i blød jord og 12000 hvis det var i fortov. Ikke alle syntes det var et godt tilbud, flere bla. Tørring mente 
at vandværket slet ikke skulle involveres i det, men mente at det var noget som kommunen og 
brandmyndigheder skulle aftale indbyrdes. Ifølge regulativet, mente flere vandværker, står det direkte at 
kommunen skal betale. 



Bestyrelsen tager problemet op med kommunen. Henrik Granitz Ølsted vandværk vil gerne være med til 
dette arbejde. 

Der blev sagt at Bettina skulle orientere de vandværker som ikke er medlem af vandrådet om dette 
problem. 

Så blev der snakket om BNBO hvor det er vigtigt at der bliver startet med en god dialog, så man ikke 
kommer skævt ind på hinanden. Man kan evt. snakke med en ejendomsmægler så man har en ide om hvad 
jorden er værd, for der er mange forskellige priser. Niras kan evt. lave et møde imellem parterne blev der 
foreslået. Nogle mente også man skal lade tiden gå, for så kommer staten og siger hvordan det skal være. 
Der er ingen der vil være ”politi”. 

 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. 
 

Som dirigent 
 

 
Henrik Granitz 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


