Vejlebakkens Vandværk!
Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af
60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også
kaldet Bibbi. Fordi det var en privat udstykning røg man ind i nogle forskellige
problemer som der ikke var taget højde for. Det gamle vandværk bestod af et
anlæg hvor vandet kom fra et væld med et lille hus, som var placeret ved siden
af Løgstørvej, der opsamlede det overfladevand som ud fra skrænten og som
leverede vandet til Vejlegården. Det var en meget udsat placering, det
resulterede da også i, at en lastbil var kørt ind i anlægget og er blevet smadret 2
gange. Det er oplyst at vandforsyningen til området oprindelig skete fra et væld
nord for Lynderupvejen (Det må være den vej som i dag hedder Kærbyvej). Ved
omlægning af amtsvejen blev dette væld fjernet, og amtsvejvæsenet henviste
interessenterne til at finde vand et andet sted. Det valgte sted blev det, hvor
boringen nu er placeret, og amtet ydede bidrag til udgiften ved boringen.

Den 4.september 1964 blev der holdt et møde hos Kathrine Pedersen
”Vejlegården “. Beboerne på Vejlebakken var indbudt og mødte alle op. Eneste
punkt på dagsorden var overtagelse af vandværket. Mødet blev ledet af Lars
Bønding fra Overlund.
Mødet endte med stiftende generalforsamling, der vedtog at overtage
vandværket og kalde det “ Vandværket Vejlebakken I/S “.
Man blev også enig med Bibbi om at hun skulle lægge en 227 m2 parcel til
lige neden for smedjen. Skødet blev udfærdiget på den måde at Bibbi ikke
skulle have noget for grunden, da hun selv får stor fordel af vandværket,
grunden blev sat til værdi kr. 200,- senere blev der også udstykket et areal,
nemlig i 1968, til en 6 m bred vej så man kunne komme til vandværket, det
var på 323 m2 og værdien blev sat til kr. 300,- betingelserne var de samme
for Bibbi som det foregående. Endelig skøde og deklaration blev først
underskrevet og godkendt d. 19/11 1970.
Vedtægter blev godkendt.
Til bestyrelsen blev valgt Kristian Skytte, Thomas Jensen og S. Brasenski.
Suppleanter blev Kr. Lambertsen og Ejner Andersen.
Revisorer blev Fr. Pedersen og Kathrine Pedersen.
Bestyrelsen blev bemyndiget til at optage det nødvendige lån.
Der skulle søges om juridisk bistand til udfærdigelse af skøde og vejret.
Efter generalforsamlingen blev der holdt bestyrelsesmøde hvor Kristian Skytte
blev valgt som den første formand og Thomas Jensen blev den første kasserer.

Indskuddet skulle være 500,- kr. Ifl. vedtægterne, men efter regnskabet ser det
ud til at man kun har givet 300,- kr. i indskud og 5o, - kr. om året til driften.
Der er optaget et lån i Skals Sparekasse på 9000,- kr.
Murer Fredborg har fået 4463,40 kr. det vides ikke om det er for gravearbejde
eller for etablering af pumpehus, Snedkeren har fået 311,55 kr. Og brøndboreren
og Thomas Jensen har tilsammen fået 11.706,35 kr. og endelig har Skals
Installatørforretning fået 875, 24 kr. for etablering af det nye vandværk.
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Landvæsenskommissionen, som er en meget interessant læsning, ser ud til at der
har været et vældigt møde aktivitet omkring boring efter vand til det nye
vandværk. Man har først søgt om tilladelse til at borer efter vand i 1968, efter at
man havde foretaget boringen i 1964. If. brøndboreren er boringen 18,7 m dyb.
Problemet var at rensingsanlæget, der var et såkaldt mekanisk rensningsanlæg,
der kun renser spildevandet med 30 procent, resten 70 procent blev ledet ud i åen
gennem en åben grøft, kun lå ca. 50 m fra boringen. Rensningsanlægget blev
placeret oven på den vej som skulle bruges til adgang til vandværket, dem der
etablerede renseanlægget påstod at de ikke kendte noget til at der var et
vandværk i nærheden. Sognerådsmedlemmerne udtalte at de regnede med, at når
en landinspektør havde foretaget udstykningen, så regnede sognerådet med at
sagen var i orden.
Der blev siden tinglyst en vej uden om rensningsanlægget.
Både Amtet, sogneråd, sundhedskommisionen, Landinspektør, Ingeniør og
brøndborer foruden en masse andre personer har været involveret. Der blev
foreslået at man evt. kunne få vand fra mejeriet boring, der blev også foreslået at
der kunne etableres en ny vandboring. Den ville i så fald koste ca. 3.200,- kr. Der
blev også foreslået at afløbet fra rensningsanlægget blev ført i et rørsystem 300
m fra vandværkets boring.
Det ser ud til at rensningsanlægget er etableret efter at vandværket har foretaget
boringen efter vand, så man har åbenbart ikke rigtig talt sammen om de
problemer der kunne opstå.
Sognerådet gik med til at afløbet fra
rensningsanlægget blev rørlagt, som skulle bekostes af kloakfonden. På den
baggrund kunne der i 1971 if. kendelse fra Landbrugskommissionen gives
vandindvinding til en vandmængde på 12.000 m3 årligt med et maksimalt
døgnforbrug på 35 m3.
Rensningsanlægget er i dag nedlagt, der er i stedet etableret en pumpestation, der
pumper spildevandet til Skals Rensningsanlæg. Vandværket er for resten også
nedlagt.
Det er ikke nemt ud fra protokollen at læse hvad der foregik i vandværket, for
der blev kun holdt 1 bestyrelsesmøde om året, og der står kun hvornår der skal
holdes generalforsamling og hvad dagsorden skulle være. På generalforsamlingen står der at formanden aflagde en kort beretning, og Thomas Jensen skulle

føre tilsyn med vandværket og drøftelse af vandingsforbud. Ud fra det foregik
der ikke noget i vandværket (det kan jo ikke passe) før 1969, der kom en
ansøgning fra Låstrup Brugs om at blive medlem, der blev holdt en ekstra
ordinær generalforsamling, for at tage stilling til det for der var flere der gerne
ville med. Der kom 8 nye forbrugere til. Indskuddet blev sat til 1000,-kr.
Der blev stadig kun holdt et bestyrelsesmøde om året. Kristian Skytte var
formand fra starten og til 1971/72,havde da været formand i 6 år. Hvem var
formand fra 72 til 1980, hvor Jens Ole Jensen blev det?
1975 blev den ene pumpe udskiftet, da det kneb med at holde trykket.
1976 kom der 11 nye interessenter til, og tilslutningsafgiften blev sat til 1800,P.P. ankede over for lidt tryk.
1978 blev der nedlagt en forrådstank hos P.P.
1980 Jens Ole Jensen blev valgt som ny formand.
Tilslutningsafgiften sat til 3500,- + moms.
1984 repareret pumpe hos P.P.
Der kom et dæksel over boring.
Sigfred Christensen blev kasserer.
1985 var der udgifter til 2 nye pumper, og udgifter til sprængt vandrør.
1986 blev vandafgiften sat til 350,- pr. ejendom, og 700,- og 1350,- for landbrug,
tilslutningsafgiften til 5000,Indvundet vand blev sat til 16.000 m3.
Klage fra P.P. det blev besluttet at sætte en vandmåler på hans ledning.
1987 klage fra P.P., der bliver sendt brev til ham, han vil søge kommunen om
egen vandindvinding, men får åbenbart afslag.
Der kommer vandmålere på alle forbrugere.
1988 Planer om store parceller på Vievej.
Tilslutningsafgift sat til 6500,-.
Thomas Jensen afgår som vandpasser, Bruno Jensen overtager. Det besluttes at
lave et kort over vandledningerne.
1989 søges om vandindvindsret på 20.000 m/3 pr. år.
Snak med kommunen om præstegården skal med i Vejlebakkens Vandværk, det
ender med at de kommer med på Værestets Vandværk.
P.P. får en større vandledning fra 32mm til 75mm, skal selv betale udgifterne.
Det blev besluttet at nedlægge en ny ledning fra Løgstørvej til Brugsen, det blev
senere droppet da man mente at den nedlagte ledning var stor nok, man nøjes
med at lægge en 90mm ledning fra Ejner Hvid til Brugsen.
Der foretages tinglysning på private grunde. Der etableres en ny ledning til
Vievejs 11 nye lejeboliger, tilbud 77.000,Boligselskabet får en regning på 87.230,Vandforbruget er på 15.400 m/3.
Den 6.september er det 25 år siden Vejlebakkens Vandværk blev oprettet, men
det er tilsyneladende gået over i ubemærkethed.

1990 det besluttes at rense filteret hver måned.
Ny vandforsyningsplan er på trapperne.
1991 formuen er oplyst på generalforsamlingen til 18.267,Forespørgelse fra Poul Børge og Jens Peter Tovgård om at komme med på
vandværket, man mener at de hører til Nr.Rind vandforsyningsområde.
1992 vandforbrug på 18.267 m3.

1993 vandforsyningsplanen siger at Nr.Rind og Vejlebakkens Vandværker skal
have et fælles vandværk. Vejlebakkens Vandværk kan ikke acceptere planen.
1994 alle vandmålerne er etableret og den faste afgift pr. måler er sat til 100,og 1,50 pr. m/3
Udgifter det år viste at der var brugt 19.425,- til indkøb af vandmålere, repation
4.000,- og pumpe 7.800,Kommunen vil have at der skal lægges ledninger ud til Kærby, bestyrelsen
mener at der mangles kapacitet.
Der bliver opkrævet et ekstra kvartal kontingent på grund af nye afgifter.
Indskud sat til 10.000,Der har været en del møder mellem kommunen, Nr. Rind Vandværk og
Vejlebakkens Vandværk angående om at løse opgaverne og evt. etablering af et
nyt stort vandværk.
Man har fået en midlertidig udvidet vandindvindelse på 30.ooo m3.
Kommunen henviser det uheldige ved at vandværket ligger så tæt ved
pumpestation og kloakledning.
P.P. s vandur er udskiftet på grund af fejlmåling.
Der er udtaget 4 prøver af vandet i 1994, de kostede ca. 10.000,En af prøverne der er taget med det resultat som bl.a. omtaler overfladevand, olie
og benzin på et lavt niveau.
Der er en formue på bog ca. 234.000,Der blev besluttet at Formand og kasserer hver skulle have 500,- om året til
Dækning af tlf. kørsel m.m.
1995 der er holdt flere møder med Nr. Rind Vandværk om det fremtidige
samarbejde og køreplan.
Henvendelse fra kommunen ang. vand til Stine Skov. Der indhentes overslag
ang. vandledning til de 9 ejendomme på Kærbyvej.

Generalforsamling i 1996 blev der orienteret om vandforsyningsplanen og om
sammenlægning med Nr. Rind Vandværk. Der har været et vandforbrug på 13.780
m/3 og et stort vandsvind på 1732 m/3.
Formuen er på 280.062,Der har været et utal af møder med Nr. Rind Vandværk ang. sammenlægning og om
oprettelse af et nyt vandværk. Anslået udgifter til et nyt vandværk er ca, 2 mil. Kr.
Grunden til det store vandspild er fundet hos P.P.

Der er givet tilbud på nedlægning af vandledning til Kærbyvej ( Poul Børge
Tovgård ) i alt 64.311,- hvis det skal være en 110mm rør bliver merprisen på 41.500,Ekstra ordinær generalforsamling hvor det blev besluttet at nedlægge vandværket, og
oprette et nyt fælles vandværk den 7. nov. og en ny ekstraordinær generalforsamling
igen den 28. nov. der var kun mødt 9 medlemmer.
Arbejdet med det nye vandværk forventet igangsat i uge 2.
Der er planlagt stiftende generalforsamling den 19. dec.

