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REFERAT – VANDRÅDSMØDET 4. februar 2009.  
 
 
 
Peter Petersen  Oksbøl 7445 0449 Petersen.frugt@mail.tele.dk  -  petersen@karholm.dk 
Karsten Iwersen Vollerup 7443 2714 formand@vuv.dk 
Børge Hansen  Skelde  7444 0662 Midtballe4@hotmail.com 
Ejv. Thorstensen Sydals Ø 7442 4994 nset@city.dk 
Jens Moos Dalsgård 7465 0724 jensmoos@mail.dk 
Kent Jacobsen Hundslev 7447 3700 kentjacobsen@dlgpost.dk 
Aksel Nielsen Vester Sott 7446 7686 akni@stofanet.dk  -  amn@aabenraa.dk  
Erik Petz Sdb. Komm 2129 4580 petz@sonderborg.dk 
 
 
Dagsorden 
 
1.  Godkendelse af dagsorden 
 
2.  Vedtægts ændringer  
 
3.  Regnskab 08 / Budget 09 – 
 
4.  Kommende møder og /anden orientering v/rådets medlemmer 
 

5.  Status på aftale mellem Kommunen og private vandværker. 
 
6.  Planlægning af Repræsentantskabsmødet 15. april kl.19.00 
 
7.  Eventuelt 
 
 
1.   
Godkendt med tillægspunkt under 3. redigering af hjemmesiden.  
 
2.  
På sidste års repræsentantskabsmøde påpegede Torben B. Nielsen – Dybbøl Banke at 
der var nogle formuleringer i vores vedtægter der burde ændres og tilpasses til de faktiske 
forhold. Men da vi ikke har hørt nærmere gav dette ikke anledning til yderligere 
bemærkninger. 
Drøftelse i bestyrelsen gav anledning til nogle mindre ændringer i § 4 stk.3 vor teksten ”de 
tilsluttede kontaktudvalg” fjernes og erstattes af ”Vandværkerne ”og at der tilføjes 
”forsyning ” efter Sønderborg Kommune. 
P.P. gjorde gældende at vedtægterne lagt ud på vandraadets hj. side ikke var de korrekte, 
men, at de rigtige var på DVD hj.side for Sønderjylland. Dette rettes til.  
Bestyrelsen drøftede i øvrigt en radikal ændring af vedtægterne, og  
blev enige om at lufte dette på det kommende repræsentantskabsmøde 
 
 
Ændrings forslag udsendes sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet den 
15. april 2009. 
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3. 
Regnskabet og budget blev gennemgået af C.I. Der er et forventet indestående på  
68.000 kr. med udgangen af 2009. 
 
Bent Heisel vil fremover redigere Vandraadets hj.side som blev gennemgået ved mødet, 
og C.I. tager kontakt til B.H. for ændringer. 
 
 
4.  
Der blev drøftet fjernaflæsning af målerne og de muligheder der er enten via Sydenergi´s 
system eller sammen med fjernvarmemålere.  
Hvor der er et ønske om fjernaflæsning eksempelvis på større kommunale bygninger er 
det op til denne at afholde udgifterne hertil, eller drøfte med det enkelte vandværk 
hvorledes dette aftales. 
Der er 18 private vandværker, hvor der er kommunale bygninger.  
Vandrådet vurderede, at der her var nogle gode muligheder for at få afprøvet 
fjernaflæsning og når tiden var inde til at implementere fjernaflæste målere ude i 
vandværkerne var her nok en opgave for vandrådet, at administrere et fælles indkøb for at 
få så store rabatter som muligt. 
 
5.  
Så at sige alle værker har tiltrådt aftalen om indberetning af målerdata som danner 
grundlag for kommunens afregning af spildevandsbidraget.  
Der mangler et par stykker der dog har givet tilsagn dels pr tlf. og dels pr mail.  
Et enkelt værk siger de ikke har modtaget opsigelsen af december 07, og derfor ikke 
anerkender varslet.  
 
6. 
Repræsentantskabsmødet er som tidligere aftalt berammet til 15. april på Ulkebøl 
Forsamlingshus. 
Dagsordenen indtil videre er:  

- orientering fra kommunen 
- kaffepause 
- repræsentantskabsmøde – herunder valg  

 
Invitationen sendes ud til samtlige vandværker med dagsorden og bilag for 
vedtægtsændringer.  
 
På valg til vandrådet er Peter Petersen – Carsten Iversen – Børge Hansen og  
Kent Jacobsen hvoraf sidstnævnte ikke ønsker genvalg, men vil forsøge at finde en 
afløser.  
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7.  
Der har kun i et enkelt område været afholdt møde i kontaktudvalget, og der var enighed 
om at drøfte dette ved repræsentantskabsmødet under eventuelt.  
Der vil blive forspurgt om interessen for at opretholde udvalgene i de enkelte delområder.  
 
 
Erik Petz 
6. februar 09 
 
 
 
 


