
 

 
 
 
 
 
 
 
Vandforbrug 2017 og 2018 
 2017 2018 
Solgt vand i alt 282.234 m3 302.218 m3 
Udpumpet vand 303.301 m3 324.128 m3 
Skylle vand 5.879 m3 7.162 m3 
Oppumpet vand 309.180 m3 331.290 m3 
Elforbrug  129.057 kWh 147.662 kWh 
Tab på ledningsnet 7% =21.067 m3 6,7 %=21.910 m3 
Elforbrug pr m3 0,42 kWh pr. m3  0,45 kWh pr. m3  
 

 

Oversigt over udpumpet vand fra 2011 til 2018: 
2011 302.255 m3 2015 279.485 m3 
2012 289.945 m3 2016 285.400 m3 
2013 301.590 m3 2017 303.301 m3 
2014 283.020 m3 2018 324.128 m3 
 
Vandpriser 2019 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 2019 excl. moms: 
Fast afgift 622,75 kr. 
Pris pr. m3 32,50 kr. 
Opkræves af Energi Ikast 
 

 
Bording Vandværk 

 
  GENERALFORSAMLING 
  tirsdag d. 26. marts 2019 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 Jakobsen 
                                       Ole R. Nielsen                                       
                                       Begge ønsker at modtage genvalg 
                                                                                                                                                                                                                                   
          
  Valg af suppleanter:   På valg: 
                                       Leif Vinding  
                                       Søren Chr. Nielsen 
   Valg af revisor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   
  
   Behandling af indkomne forslag:         
 
 
   Eventuelt: 

 
 
 
 



 

 
BERETNING FOR 2018 
 
TILSLUTNING AF NYE FORBRUGERE: 
3 stk. huse a                                                      12.000 kr. 
8 stk. dobbelthuse a                                          10.000 kr.          
16 stk. grunde på Agervænget er forudbetalt a 12.000 kr. 
Tilslutninger i alt                                              308.000 kr. 
Tilslutnings priser er alle excl. moms 
Bording Vandværk har pr. 1. januar 2019 i alt 1.792 forbrugere. 
 
UDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGSNET: 
Brud: Der er udskiftet 5 stk. anboringer på  grund at tæring . 
Der er nedgravet 560 m. 90 mm. vandrør ved ny udstykning ved Energi-
vej. Energivej er navnet på den nye udstykning i Pårup. I forbindelse med 
kommunens udstykning, har vi måttet sløjfe gamle vandledninger, og 
etablere en ny rør forbindelse til Ringkøbingvej 21. Nr.17 og 19 skal fjer-
nes efterhånden, når beboerne er flyttet. 
 
VÆRKET: 
Der er udskiftet hovedafgangsrør fra vandværket, den gamle var tæret op, 
og der begyndte at sive lidt vand ud. Udskiftningen var lidt kompliceret, så 
noget af operationen måtte udføres om natten , hvor vi stoppede alle 
pumper en kort periode. 
Der er udskiftet ventilator på risletårn som ilter råvandet, for at man kan 
fjerne mangan fra vandet. 
 
Vores 5 største vandforbrugere i 2018:  
Frederiksværkvej 2         19.049 m3 

Guldforhovedvej 42        16.813 m3 
Sepstrupvej 55               16.318 m3 
Teglgårdsvej 25               8.315 m3 
Lovsangsdal 6                 7.068 m3     
Vores 21 største forbrugere har i alt et forbrug på 110.018 m3 

 
 
 

  
  
NY DRIFTLEDER: 
Vores nye driftleder efter Viggo Ulsø, Ulrik Christensen fandt ikke, at job-
bet var det rigtige for ham. Han søgte derfor tilbage til sit gamle firma. 
Bording Vandværk  ønsker ham god vind fremover. 
I stedet har vi ansat Michael Mortensen som ny driftleder. Han er 34 år og 
uddannet VVS smed , og bosat i Bording. 
 
MÅLERUDSKIFTNING: 
Der er i 2018 udskiftet 181 vandmålere, som alle sidder hos vores forbru-
gere i landområderne. Det tager ekstra tid, da  vores forsynings område 
er meget stort. 
 
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 116 flyt-
teopgørelser i 2018 mod 114 i 2017. 
 
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. Der arbejdes i folketinget med helt at fjerne det pålagte 
administrative arbejde for værker med årligt salg under 800.000 m3. 
 
Skattesagen vedr. vandselskabernes skattemæssige værdiansættelse 
blev vundet ved Højesteret i slutningen af 2018. Det betyder formentlig, at 
den skat som Bording Vandværk har betalt – ca. kr. 90.000 - kan søges 
tilbagebetalt. Forhandlingen herom mellem vores organisation og skatte-
væsenet er ikke færdiggjort. 
 
Regnskabet for 2018 udviser et overskud på kr. 312.000. Overskuddet er 
påvirket af store tilslutningsafgifter på kr. 308.000, hvor udgifterne er af-
holdt i tidligere år. 
 
Budgettet for 2019 udviser et overskud på kr. 177.000 ved uændrede pri-
ser i forhold til 2018. Statsafgiften er ligeledes uændret i 2019. 


