
REFERAT fra informations & repræsentantskabsmødet 2010 
  -  Vandrådet i Sønderborg Kommune  
 
Torsdag 15. april 2010 på Ulkebøl Forsamlingshus 
 

Referent: Erik Petz 

 

 

 

     Orientering fra Sønderborg Kommune miljøafdeling: 
 
Miljøafdelingen var repræsenteret ved Susanne Vesten og Susanna Esbensen. 
 
Miljøafdelingen der bl.a. har med vand og indsatsplaner at gøre hedder nu Vand & Jord   
 
Følgende blev gennemgået og forevist på mødet  
 
- Grundvandskortlægning og indsatsplaner 
- Statens vandplaner 
- Vandforsyningsplan 
- Fjernaflæste vandmålere 
- Kontrolprogrammer 

 
De forskellige oplæg vil være at finde på vandrådets hj.side.   
 

www.Sonderborg-vandraad.dk 
 

 
Der var efterfølgende et kort oplæg fra Vejdirektoratet omhandlende ledningsarbejder i 
veje og reetablering herefter –  
- regelsæt – Forpligtigelsen som ledningsejer i forhold til myndighed  
- gravetilladelser – ledningsejeren er aftalepartner med myndigheden – Ikke entreprenøren! 
 
Oplysninger findes på: http://www.vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=210506 
 
 
 
 
 
Efter kaffepausen blev der holdt repræsentantskabsmøde med følgende dagsorden: 

 
 

 
 
 
 



 
Repræsentantskabsmøde 

 
Dagsorden ifølge vedtægter: 
 
1.  Valg af dirigent 
2.  Bestyrelsens beretning – formandens  
3.  Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
4.  Budget for det/de kommende år forelægges 
5.  Årskontingent for det kommende år forelægges til godkendelse 
6.  Behandling af indkomne forslag (1.vedtægts ændringer) 
7.  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse 
8.  Valg af revisor 
9.  Eventuelt  
 

Ad. 1. 
 

Colin Anderson blev valgt til dirigent.    
 
Formanden indledte kort med en redegørelse vedrørende indsendt forslag fra  
Dybbøl Banke til vedtægtsændringer af vedtægterne og at disse ikke ifg gældende 
vedtægter var modtaget rettidig  
Torben B Nielsen DB havde rundsendt disse til værkerne.  
Der var værker der ikke havde modtaget da det er vanskeligt at opretholde en opdateret 
mail liste.  
Collin Anderson konkluderede at udsend pr mail er ok ligesom brev.  
 
Fra referentens side skal det nævnes at det er umuligt at ajourføre adresse og mail liste når der ikke 
modtages returmelding vedrørende ændringer.  
 
Der var fremmødt 12 repræsentanter ud af 15.  
 
Ad. 2.  
 
Formanden´s beretning for 2009 
 
Vandrådet har i det forløbne år ikke haft de helt store beslutnings sager men der dukker 
alligevel forskellige ting op hen ad vejen. 
Pt arbejdes der på, at få udarbejdet et fælles regulativ  
VI har aftalt med miljøafdelingen, at vandrådet påtager sig denne opgave 
 
Vedtægterne har vi fået klar til forelæggelse og godkendelse men de kommer under pkt. 5.  
 
El kontrakten har vi haft det skidt med. Den startede med at være en god aftale men i 
forløbet blev den det modsatte, men nu er der lys forude. Den slutter ved udgangen af 
2010  
Det er ikke kun os der har været utilfreds med forløbet.  Prisen for 2010 er 42,49 øre 
Nu er der kommet med et tilbud for  2011 og med forskellige bindings perioder.  



Der er også andre der har meldt sig på banen med gode tilbud. Vi har endnu ikke foretaget 
os noget, da vi gerne vil høre jeres holdning til det videre forløb.  
Syd energi kom med et tilbud 15 marts med følgende priser  -  
2011  35,30 øre  - 2012. 36,35 øre   -   2013. 37,28 øre gældende den pågældende dag. 
Vi vil gerne høre jeres tilkendegivelse om der er opbakning til at vandrådet igen forhandler 
en aftale hjem. De enkelte vandværker skal selvfølgelig have mulighed for at gennemgå 
aftalen inden de melder sig til. 
Alt anden lige vil det være en fordel for de fleste vandværker med en el aftale, da vi kan 
lave et større fælles El-køb til en lav markedspris 
Jeg kunne foreslå, at der blev nedsat et udvalg af 3 personer der har god føling med 
prisudviklingen og at det er dem der trykker på knappen når der bliver købt el for en given 
periode.  
 
Vi har igennem året haft et godt samarbejde med miljøafdelingen i Sønderborg kommune 
– Vand & Jord.-  
Vandrådet har været inviteret til møde med miljøafdelingen i oktober måned hvor de bl.a. 
orienterede om arbejdet med Vandforsyningsplan, indsatsplaner og kortlægning af 
grundvands resourserne.  m.m.  
Et temamøde i november måned mener vi at det kan gentages igen i år,   
Forslag modtages gerne. 
 
Vi har haft enkelte henvendelser omkring indberetning af måle data til forsyningen  
Der enkelte vandværker der har haft problemer med det.  
Det har givet lidt problemer både for vandværkerne men også for forsyningen. 
 
Slutteligt vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse i vandrådet  for et godt samarbejde i det 
forløbne år 
Det er også mit sidste møde som medlem af vadrådsbestyrelsen da jeg har meddelt 
bestyrelsen at jeg stopper som bestyrelsesmedlem efter mødet her i aften. 
 
- dette var uddrag af beretningen -  
 
 
Ad. 3.  
 
Karsten Iversen gennemgik det reviderede regnskab for det forløbne år.  
Dette blev taget til efterretning og godkendt.  
 
Ad. 4  
 
Budgettet for det kommende år blev fremlagt og godkendt med uændret bidrag til 
Vandrådsarbejdet med 1 øre pr m3 indvindingstilladelse.  
 
Ad. 5.  
 
Som pkt. 4.   
 
 



Ad. 6.  
 
Der var fra Vandrådet forslag til vedtægtsændringer, men det indsendte fra DB blev drøftet, 
og grundet meningsforskelle om rettidig indsendelse mm frafaldt man ændringerne, med 
den opfordring at Vandrådet inden 1 juni udarbejder forslag til udsendelse, og at de der 
måtte have forslag til ændringer indsender disse snarest og inden 8 maj til  
sekretæren  petz@sonfor.dk  
 
 
Ad. 7.  
 
Der blev valt to nye medlemmer til Vandrådet  
Peter Petersen ønskede at fratræde, og her blev Arne Ljuhngmann – Havnbjerg valgt. 
Aksel Nielsen ønskede ikke genvalg, og her valgtes Johannes Johansen.  
 
Vandrådet er herefter:  
 Arne Lhjungmann  Formand  nyvalgt 
 Johannes Johansen  nyvalgt 
 
Arne Lhjungmann  Havnbjerg 2644 4808 havnbjergcc@gmail.dk 
Karsten Iversen 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 
Kjeld W. Andersen Frederiksgård  Kwa13@mail.dk 
Joh. Johansen Vester Sott 21215533 Gllandevej12@os.dk 
Erik Petz Sdb. Komm 6040 5358 petz@sonfor.dk 
 
 
Ad. 8 
 
Børge fra Kjær blev valgt til revisor.  
 
Ad. 9.  
 
Formanden takkede dirigenten  
 
 
 
NB: 
Vandrådet holder møde næste gang den 22 juni 2010 på Lindbækvej 7 – Vollerup  
 
Ved referatet er der adresse og mail liste  


