
 

 
 
Vandforbrug 2016 og 2017 
 2016 2017 
Bording by 105.271 m3 106.509 m3  
Landområder 91.585 m3 92.584 m3 
Bording Kirkeby 33.371 m3 35.189 m3 
Guldforhoved 4.133 m3 4.113 m3 
Klodemølle 2.491 m3 2.414 m3 
Pårup 11.501 m3 11.942 m3 
Chr.hede 28.423 m3 29.483 m3 
Solgt vand i alt 276.930 m3 282.234 m3 
Udpumpet vand 285.400 m3 303.301 m3 
Skylle vand 6.033 m3  5.879 m3 
Oppumpet vand 291.433 m3 309.180 m3 
Elforbrug  122.225 kWh 129.057 kWh 
Tab på ledningsnet 3% = 8.625 m3  7% =21.067 m3 
Elforbrug pr m3 0,42 kWh pr. m3 0,42 kWh pr. m3  
 

Oversigt over udpumpet vand fra 2009 til 2017: 
2010 300.715 m3 2014 283.020 m3 
2011 302.255 m3 2015 279.485 m3 
2012 289.945 m3 2016 285.400 m3 
2013 301.590 m3 2017 303.301 m3 
 
Vandpriser 2018 excl. moms: 
Fast afgift 400,00 kr.  
De første 500 m3 2,50 kr. 
De efterfølgende m3 1,25 kr. 
Stats afgift 6,37 kr. 
 
Kloak bidrag for 2018 excl. moms: 
Fast afgift 600,72 kr. 
Pris pr. m3 30,00 kr. 
Opkræves af Energi Ikast 
 

 
Bording Vandværk 

 
  GENERALFORSAMLING 
  torsdag d. 22. marts 2018 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: 
                                       Knud Overby 
                                       Kristian Hansen 
                                       Peer Pedersen    
                                       Peer ønsker ikke at modtage genvalg 
                                      Bestyrelsen vil foreslå Per Aagaard Ankerstjerne                                                                                                                                                                                              
          
  Valg af suppleanter:   På valg: 
                                       Leif Vinding  
                                       Søren Chr. Nielsen 
   Valg af revisor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

One Revision Vest har efter fusion ændret navn til  
Revisionshuset Tal & Tanker.  
Revisionshuset Tal & Tanker blev genvalgt som revisor.  

 
   Behandling af indkomne forslag:         

 
 
   Eventuelt: 
 



 

 
BERETNING FOR 2017 
 
TILSLUTNING AF NYE FORBRUGERE: 
8 stk. dobbelthuse a          10.000 kr.          
4 stk. fritidslandbrug a       29.000 kr. 
1 stk. sommerhus - forud betalt  
Tilslutninger i alt               196.000 kr. 
Tilslutnings priser er alle excl. moms 
Bording Vandværk har pr. 1. januar 2018 i alt 1786 forbrugere. 
 
UDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGSNET: 
I foråret 2017 er der nedlagt 1.280 m. vandrør ved Birkemosevej og            
Mamrelund for at forsyne Birkemosevej nr. 4 - 6 - 6a og Mamrelund nr. 1. 
Der har været lidt reparationer af ledningsnettet og 1. stk. påkørt brand-
hane. 
Ved kloakarbejde er der overgravet et 110 mm. rør på Fabriksvej. 
Utætheder er repareret ved 3 stk. anboringer. På hjørnet af Sønderborg-
vej og Søndergade er der udskiftet 90 mm. stophane 
 
VÆRKET: 
I foråret 2017 har vi afsluttet den store renovering på vandværket. 
De nye trykfiltre ankom den 15. marts, hvorefter montering begyndte 
straks efter. Der har været en indkørings periode på ca. 2 måneder for at 
få filtermaterialet renset og aktiveret. Vi kunne derefter tømme den lille 
rentvandstank for vand, hvorefter betonrenovering kunne begynde. Til slut 
blev der monteret ny luge og sikkerhedsstige. 
Der blev monteret fyldninger i vinduerne over de åbne filtre, hvor der var 
termoglas for at undgå alger, som vokser bedst i sollys. 
 
Vores 5 største vandforbrugere i 2017:  
Frederiksværkvej 2         18.086 m3 

Guldforhovedvej 42        16.420 m3 
Sepstrupvej 55               11.830 m3 
Ulkærvej 11                      6.901 m3 
Lovsangsdal 6                  6.610 m3     
Vores 15 største forbrugere har i alt et forbrug på 101.757 m3 

 
Efter 27 år som driftsleder ved Bording Vandværk er Viggo Ulsø gået på 
pension og afløst af Ulrik Christensen. 
 
 
MÅLERUDSKIFTNING: 
200 stk. vandmålere er skiftet på Sportsvej, Solsortevej, Drosselvej,         
Krogen, Gråspurvevej, Søndergade, Vestervang, Svinget, Roskildevej og 
Borgergade. 
På landet er der skiftet 30 stk. målere i Sepstrup. 
De udskiftede vandmålere er skilt ad og solgt som ren messing for ca. 
7.000 kr. 
 
KONTORET: 
Vi kan fortsat konstatere, at der handles huse i Bording eller der sker til- 
og fraflytninger i lejeboliger, på et højt niveau. Der er udarbejdet 114 flyt-
teopgørelser i 2017 mod 116 i 2016. 
 
Bording Vandværk er stadig omfattet af Vandsektorloven. Der er dog ind-
ført visse administrative lettelser for værker der sælger mellem 200.000 – 
800.000 m3 vand. 
 
Skattesagen vedr. vandselskabernes skattemæssige værdiansættelse 
blev tabt ved Østre Landsret i januar 2018. Det er besluttet at prøve sa-
gen ved højesteret, og der kan forventes en afgørelse herfra i foråret 
2020. Betydningen for forbrugerne ved Bording Vandværk vil være af 
ganske begrænset omfang. 
 
Regnskabet for 2017 udviser et underskud på kr. 6.000, efter at der eks-
traordinært er foretaget renovering af den lille rentvandstank til ca. kr. 
120.000. Derudover er der ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med 
overdragelsen af driftslederposten til Ulrik Christensen. 
 
Budgettet for 2018 udviser et overskud på kr. 275.000 ved uændrede pri-
ser i forhold til 2017. Der er en lille stigning i statsafgiften på 12 øre/m3 


