
Referat bestyrelsesmøde 03.03.2022 
 
Deltagere: Leo, Jørn, Brian, Rune 
 
 

1. BNBO område 
 
Bestyrelsen diskuterede hvordan vi kommer i gang med dette emne (erstatning for sprøjtefri 
zoner omkring vandboringer). Vi har fået udleveret et kort fra Vejle Kommune hvori der er 
angivet områder og hvilke lodsejere der er berørt af dette, og disse er Allan Johnsen & Kirsten 
Christensen). 
Det er blevet aftalt at Jørn tager kontakt og afholder et møde med Allan Johnsen for lige at 
vejre stemningen ift hvilken erstatning han indledningsvist forventer, derefter diskuteres 
dette internt i bestyrelsen igen. 
Det kort materiale vi har modtaget fra kommunen er verificeret, at det er det korrekte 
område. 
Jørn har afholdt møde med Allan Johnsen, og der ligger et forlig omkring erstatning for de ca. 
3,3 HA det omhandler. Forliget er i størrelsesordenen 200.000.-, svarende til omkring 60.000.-
/HA. Dette er en engangssum og arealet bliver tinglyst. 
Der er noget yderligere jord omkring selve boringerne som vi formodentlig vælger at købe, 
pric ca. 50.000.- 
 
Vi har stadig et lille udestående med Kirsten, som også er berørt af BNBO området, og det er 
aftalt at Jørn tager en snak med hende for at finde en fornuftig løsning 
 
Brian undersøger hvilke aftale-dokumenter der skal anvendes, og hvor vi finder disse.  
 

2. Ravning Vandværk 
 
Ravning vandværk har henvendt sig til bestyrelsen omkring om det ville være muligt at levere 
vand til dem, da de i øjeblikket kun har en dispensation på indvinding af vand fra deres egen 
vandboring, og den udløber om 2 år, så de er lidt pressede. 
Bestyrelsen har diskuteret sagen og konklusionen er at vi gerne vil levere vand til Ravning. 
Rent teknisk skal der opsættes en brønd i krydset Ladegårdsvej/Østermarksvej, hvorfra der 
går en ledning til Ravning. Vandforbruget afregnes med en måler som er placeret i brønden. 
Så Ravning som hele betragtes som 1 forbruger. 
 

3. Nørup Vandværk 
 
Bestyrelsen har også snakket med Nørup Vandværk omkring en nødforsyningsledning 
imellem vores to vandværker til gensidig fordel såfremt der skulle opstå en situation hvor det 
ene vandværk får et problem. 
NV er klar til dette, og der bliver nu kigget på en teknisk løsning (Kristian Dalegård). 
Bestyrelsen tager nu kontakt til NV, for endelig at diskutere projektet og også bindende 
tilsagn. 
 
En eventuel sammenkobling vil så også ske i ovenfor omtalte brønd. 



4. Bredsten Vandværk 
 
Der har også været snakket om hvorvidt det ville fornuftigt at lave en 
nødforsyningssammenkobling med Bredsten Vandværk, og dette arbejde pågår også. 
 

5. Når punkt 2,3 og 4 er evalueret og de forskellige tilsagn er på plads, kan en egentlig 
teknisk løsning samt et økonomisk overslag blive diskuteret. 

 
6. Det blev aftalt at Rune undersøger digitaliserings-mulighederne for vores ledningsnet, 

da det bliver et lovkrav i fremtiden. 
 

7. Vi opstarter også processen med at søge om en større indvindingstilladelse, så vi er 
sikre på at kunne forsyne samtlige forbrugere i fremtiden. Brian sørger for dette. 
 

 
 
 


