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REFERAT – VANDRÅDSMØDET 1. marts 2010 
 
 
Deltagere: 
 
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 
 
Afbud: Ejvind havde meldt afbud – i stedet deltog Helge Duus – thduus@dlgtele.dk  

 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse dagsorden 
2. Gennemgang af regnskabet / buget 2010   
3. Vedtægtsændringer: gennemgang af oplæg (følger senere) 
4. Fælles regulativ i Sønderborg Kommune 
5. Planlægning af Repræsentantskabsmøde i april 
6. El kontrakt 
7. Kommunens ønske om at få adgang til private vandværkes ledningsoplysninger 
8. Vandværkrsafregninger med Kommunen 
9. Andre forhold der ønskes behandlet 
10. Eventuelt 

 
Ad 1  
Dagsorden godkendt  
 
 
Ad 2 
Carsten Iversen gennemgik regnskabet, som senere vil blive forelagt på 
repræsentantskabsmødet den 15. april på Ulkebøl Forsamlingshus.  
Regnskabet balancerer med et overskud på 16 t.kr.  
 
Vandrådet besluttede at indstille til repræsentantskabet, at kontingent forblev uændret 
med 1 øre pr m3 indvinding. 
 
 
Ad 3 
Vedtægterne blev gennemgået og rettet til. Der ændres, så de tidligere områder med 
kontaktudvalg bortfalder og Sønderborg Forsyning (driftsafd.) har fortsat plads i vandrådet, 
og deltager med én af de 7 medlemmer.  
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Ad 4 
Vandrådet vil fremadrettet se på udkast til fællesregulativ for værkerne i Sdb. Kommune.  
B.H. – K.I. – P.P. varetager dette.  
 
 
Ad 5  
Repræsentantskabsmødet er fastsat til den 15. april på Ulkebøl Forsamlingshus kl. 19.00. 
 
Dagsorden  
 Valg af dirigent  
 Bestyrelsens beretning 
 Det reviderede regnskab forelægges 
 Budget for det kommende år 
 Årskontingent for det kommende år 
 Behandling af indkomne forslag – Vedtægtsændringer 
 Valg af medlemmer  
  Aksel Nielsen – modtager ikke genvalg 
  Ejvind Thorstensen 
  Erik Petz 
 Valg af revisor 
 Eventuelt.  
 
Peter Petersen ønsker at stoppe efter mødet og Arne Lhjungmann indtræder i hans sted, 
idet A. Lj. er valgt som suppleant. 
 
Indkaldelse sendes pr mail og EP afstemmer maillisten med vandrådets hj. side. 
Resterende sendes pr post.  
 
 
Ad 6 
El-kontrakten kører i indeværende år med 42,49 øre/Kwh. Aftalen udløber med 2010. 
Aftalen tages op på Repræsentantskabsmødet.  
 
 
Ad 7 
Det er vandrådets indstilling, at de private værker bidrager med de nødvendige 
oplysninger for kommunens arbejde med vandforsyningsplaner.  
Værkerne bedes holdt økonomisk skadesløse.  
 
 
Ad 8 
Vandrådet indstiller at de private værker foranlediger, at regninger til de kommunale 
enheder fremsendes elektronisk. Dette er lovbestemt.  
 
 
Ad 9 
Måleroplysninger og bimåler-indberetning blev drøftet.  
Der er fra enkelte værker stadig store mangler i indberetning af målerdata.  
Vandværkerne har tallene og bruger disse til årsafregning, og ifg aftalen med Sønderborg 
Forsyning indberettes tallet til brug for afregning af spildevandsbidrag.  
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Problematikken er følgende  
 
DEADLINE FOR AFLEVERING AF MÅLERDATA SENEST DEN 31.1 (IFLG KONTRAKT) 
 
Nogle vandværker glemmer at sende målerskift, nye oprettelser samt flytteoplysninger løbende.  
Således får vi rigtig mange ved årsindberetning. 
 
Vandværkerne har afleveret årsaflæsningsmateriale enten i papirformat eller elektronisk.  
Disse har ikke alle været brugbare og har givet mere arbejde til SF 
 
Nogle vandværker vil/kan ikke aflæse bimålere (selvom vi vil betale for aflæsningen).  
Derfor mangler disse tal. 
 
Alle vandværker bedes sende en liste som viser: Adresser, målernr. samt start og slutaflæsninger. 
 
Der gives i runde tal 30 kr. pr måleradresse, og dette burde på sigt til rigelighed dække 
værkernes udgifter (EP)  
 
Det er vandrådets indstilling, at værkerne giver de nødvendige oplysninger. 
 
 
Ad 10 
i.a.b.  
 
  
 
 
Erik Petz 
4. marts 2010 
 
 
 
 


