
 

 
 
Vandforbrug 2015 og 2016 
 2015 2016 
Bording by 98.645 m3 105.271 m3 
Landområder 88.339 m3 91.585 m3 
Bording Kirkeby 34.350 m3 33.371 m3 
Guldforhoved 3.788 m3 4.133 m3 
Klodemølle 2.691 m3 2.491 m3 
Pårup 11.540 m3 11.501 m3 
Chr.hede 29.062 m3 28.423 m3 
Solgt vand i alt 268.415 m3 276.930 m3 
Udpumpet vand 279.485 m3 285.400 m3 
Skylle vand 7.277 m3 6.033 m3  
Oppumpet vand 286.762 m3 291.433 m3 
Elforbrug  121.045 kw 122.225 kw 
Tab på ledningsnet  3% = 8.625 m3  
Elforbrug pr m3 0,43 kW pr. m3 0,42 kW pr. m3 
 

Oversigt over udpumpet vand fra 2009 til 2017: 
2009 304.450 m3 2013 310.590 m3 
2010 300.715 m3 2014 283.020 m3 
2011 302.255 m3 2015 279.485 m3 
2012 289.945 m3 2016 285.400 m3 
 
Vandpriser 2017 ekskl. Moms: 
Fast afgift 400,00 kr.  
De første 500 m3 2,50 kr. 
De efterfølgende m3 1,25 kr. 
Stats afgift 6,25 kr. 
 
Kloak bidrag for 2017 ekskl. Moms: 
Fast afgift 592,00 kr. 
Pris pr. m3 28,33 kr. 
 
Opkræves af Energi Ikast 

 
Bording Vandværk 

 
  GENERALFORSAMLING 
  tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 19:30 
  På Hotel Bording                                
 
  DAGSORDEN: 
  Valg af dirigent:                              

    
  Beretning om det forløbne år:      
   
  Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse:  
  
  Valg til bestyrelse: På valg: 
                                       Ove Bredvig Jakobsen  
                                       Ole R Nielsen 
                                           
                                        Alle vil modtage genvalg 
                                                                                                                                                                                                                                     
          
  Valg af suppleanter:   På valg: 
                                        Leif Vinding  
                                        Søren Chr. Nielsen  
 
   Valg af revisor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
    
 
   Behandling af indkomne forslag:         

 
 
   Eventuelt: 
 
 
 



 

 
 
BERETNING FOR 2016 
 
TILSLUTNING AF NYE FORBRUGERE: 
3 stk. Parcelhuse i Bording by a    12.000 kr. 
2 stk. Fritidslandbrug a                   29.000 kr. 
1 stk. Landbrug a                           47.000 kr. 
1 stk. Fårefarm a                           10.000 kr. 
1 stk. Parcelhus -  forud betalt  
Tilslutninger i alt                           151.000 kr. 
Bording Vandværk har pr. 1. januar 2017 i alt 1773 forbrugere. 
 
UDBYGNING AF EKSISTERENDE LEDNINGSNET: 
I foråret 2016 er der nedlagt vandrør i ny udstykning med 17 byggegrunde på 
Agervænget. Omkostningerne udgør ca. 90.000 som betales ved start af byggeri 
på grundene, eller senest 2 år efter udstykning. 
For at tilslutte Vejlevej 27 og Sepstrupvej 59a er nedgravet 1.100 m. vandrør. 
 
VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGSNET: 
Der har været lidt reparationer på ledningsnettet, 4 stk. anboringer, alle i Bording 
by. Der er udskiftet 2 stk. stophaner ved hjørnerne på Hasselvej – Vestervang. 
 
VÆRKET: 
Vores filtre har ikke kunnet leve op til kravet om rensning af vandet for mangan, 
så vi har startet en stor renovering af filtre og rentvandstanke. Først har de åbne 
filtre fået monteret renseluger og nyt råvandsrør udefra og til top af risletårn. Der-
efter højtryksrensning af risletårn og rør indvendig side. 
I den store rentvandstank er der udført højtryksrensning og renovering af beton,   
samt ny luge med stige til bund af tank, som er lovkrav i dag. 
De 2 trykfiltre, som var næsten 40 år gamle, var så tæret indvendig, at der ikke 
var jævnt gennemstrømning i filtermaterialet, hvilket bevirkede at noget af råvan-
det ikke blev renset. De gamle filtre er fjernet, og solgt som skrot. 
Vandværket har indhentet tilbud fra 3 firmaer, hvoraf Jysk Vandrens ved  
Højfeldt Herning kom med bedste pris. 
De nye trykfiltre vil blive monteret i begyndelsen marts. 
Der efter skal den lille rentvandsbeholder have samme omgang som den store 
beholder. Renoveringen vil beløbe sig til ca. 1.100.000 kr. 

    
 
MÅLERUDSKIFTNING: 
200 stk. vandmålere er skiftet i vestbyen, Hasselvej- Poppelvej- Ahornvej-  
Lærkevej- Syrenvej og Sønderborgvej  
Viggo har adskilt og solgt udskiftede målere for ca. 5.000 kr. 
 
Kontoret: 
Vi kan fortsat konstatere, at der handles huse i Bording, eller der sker til- og fra-
flytninger i lejeboliger, på et pænt højt niveau. Der er udarbejdet 116 flytteopgø-
relser i 2016 mod 105 i 2015. 
 
Bording Vandværk er stadig omfattet af vandsektorloven. Der er dog indført visse 
administrative lettelser for vandværker, der sælger 200.000 – 800.000 m3 vand.  
 
Regnskabet for 2016 udviser et underskud på 139.000 kr., efter at der ekstraor-
dinært er foretaget renovering af den store rentvandstank til ca. 200.000 kr. 
 
Budgettet for 2017 udviser et nul-resultat, efter at der er indregnet en prisstigning 
for en m3 vand fra 2,00 kr. til 2,50 kr. Prisen for vandforbrug over 500 m3 afregnes 
1,25 kr. mod 1,00 kr. i 2016. 
 
      
VORES  5 STØRSTE VANDFORBRUGERE I 2016:  
Frederiksværkvej 2        17.461 m3 
Guldforhovedvej 42        16289 m3 
Sepstrupvej 55               12.175 m3 
Ulkærvej 11                      6.936 m3 
Lovsangsdal 6                  6.736 m3     

 
Vores 15 største forbrugere har i alt et forbrug på 102.040 m3 

 
 
 


