
Beretning Bolderslev Vandværk 2021 
Sidste års generalforsamling var den 19.8, så det er jo ikke 
så længe siden vi har været samlet siden sidst til 
generalforsamling. 
Konstituering efter generalforsamling 
Formand: Andreas Bonde 
Næst formand :Peter Thor Christensen 
Kasserer: Egon Greve (uden for Bestyrelsen) 
Sekretær: Egon Greve (uden for Bestyrelsen) 
Vandværkspasser: Kristian Christiansen 
Vandværkspasser supp: John Skøtt 
Ad hoc opgaver med ajourføring af ledningsnet på system 
RANBØL og hjemmeside: Peter Thor Christensen 
Der er blevet afholdt 4 bestyrelsesmøder og Drift møder 
ca. En gang om måneden, eller efter behov. 
 
Formand og 2 flere fra bestyrelsen har deltaget i 
generalforsamling i vandråd, været med til møde på 
kommunen om vandforsyningsplan som er vedtaget her i 
dec., har her i jan været til møde i vandråd om BNBO dvs. 
boringsnære beskyttelsesområder, hvor repræsentanter 
fra danske vandværker deltog og kom med indput om det 
videre arbejde med indgåelse af aftaler.  
Der har været kommunalt tilsyn i marts måned 2021, som 
har bevirket at der er blevet installeret frekvensstyring af 
oppumpningspumperne.  Det er for at vandkvaliteten skal 
kunne blive bedre ved at det vil blive pumpet op over en 



længere tid, ellers var der ingen bemærkninger ved 
tilsynet. 
Skat: Afgørelsen er kommet fra skat til vores fordel, det er 
for meget betalt skat helt tilbage fra 2010, som betyder at 
vi får 569000 inklusiv renter tilbagebetalt i marts måned 
2022. 
Fra 2022 er vi udtrådt af den økonomiske regulering i 
vandsektorloven, som bevirker at vi selv igen kan 
bestemme vandprisen indenfor bestemte rammer dog 
forudsat af det godkendes af byrådet. 
Ny boring: 
Vi har hyret SVECO til at hjælpe os med at finde en ny 
kildeplads til ny boring og få lavet aftaler med den/de 
lodsejere det vil komme til at berøre. P.T. er vi i dialog med 
Martin Hermansen.  
Drift:  
Ledningsnet: 1 tilslutning. Vi har givet tilbud på tilslutning 
på Friisvej, men p.t. sprunget fra pga. pris. 
Stophaner er der skiftet på tunnelvej 3 og der mangler 
stadig et par stykker, der er blevet skiftet yderlige et par 
stykker i resten af ledningsnettet. Vi skal evaluere her i 22 
0m vi skal fortsætte med at skifte resten af ledningsnettet 
for stophaner eller dele af det, vi skal have lavet en plan 
for yderligere vedligeholdelse af vores ledningsnet. Tak for 
godt samarbejde i bestyrelsen. 
 
Formand Andreas Bonde 



 
 


