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REFERAT – VANDRÅDSMØDET 22. juni 2010 
 
 
Deltagere: 
 
 
Arne Lhjungmann  Form. Skovtoften Havnbjerg 2644 4808 havnbjergcc@gmail.dk 
Karsten Iversen kass Søvang 16 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 3024 4813 Kwa13@mail.dk 
Joh. Johansen   Vester Sott 21215533 Gllandevej12@os.dk 
Erik Petz sekr Ellegårdvej 8 Sdb. Komm 6040 5358 petz@sonfor.dk 

 
 
I vandrådet er følgende nyvalgt ved repræsentantskabsmødet 15/4 2010 
Arne Lhjungmann  - Johannes Johansen   
 
 
A.L. havde fremsendt dagsorden til mødet med flg. punkter.  
 
Dagsorden: 
 
Forslag til dagsorden: 
 
 1. Hvem er hvem? - Hvem gør hvad? 
 2. Opfølgning på sidste Vandrådsmøde. 
 3. Møde i Regionsrådet. 
 4. Nye vedtægter? 
 5. Vor hjemmeside. 
 6. Miljø eftersyn på landbrug. 
 7. El priser   
 8. Beredskabsplaner. Hvad sker hvis værket må lukkes? 
 9. Sammenligning af vandpriser. 
10. Inspektionsboring. 
11. Fælles design for prisblad. 
12. Eventuelt.  

Nogen forslag? 
Næste møde  

  
 
 
 
Ad 1  
Dagsorden godkendt –  
Der var en præsentation bordet rundt af de enkelte medlemmer, samt drøftelse af 
opgavefordeling.   
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Ad 2 
Der blev drøftet pkt. fra sidste repræsentantskabsmøde samt hvorvidt mail og adresseliste 
kunne holdes ajourført. Det blev besluttet at indkaldelse sendes pr mail og samtidig 
annonceres i Sønderborg Ugeavis  
 
Ad 3 
Karsten refererede fra møde i regionsrådet med orientering om repræsentanterne heri.  
Referat fra koordinationsforum fremsendes af A.L.  
 
Ad 4 
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.  
A.L. retter til så vedtægterne kommer så tæt på FVJD´s oplæg som muligt.  
Problematikken med ændringsforslag stillet fra eet af værkerne blev drøftet og afvist. 
 
Ad 5  
Vores hjemme. side blev drøftet samt ajourføring heraf – der skal findes en ny til denne 
opgave. 
Karsten fik til opgave at sende de manglende referater til FVD så de kan lægges ind på 
vor plads der. 
 
Ad 6 
Vedrørende miljøeftersyn på landbrug mm – EP tager kontakt med Susanne Vesten  
 
Ad 7 
El-kontrakten kører i indeværende år med 42,49 øre/Kwh. Aftalen udløber med 2010. 
Aftalen er drøftet på Repræsentantskabsmødet.  
 
 

01.01.2011 – 31.12.2011 41,00 

øre/kWh 

01.01.2011 – 31.12.2012 40,65 

øre/kWh 

01.01.2011 – 31.12.2013 40,45 

øre/kWh 

 
Dette er priserne som er indhentet af A.L.  
A.L. indgår aftale og udsender til de værker som efterfølgende selv tiltræder aftalen.   
 
 
Ad 8 
Beredskabsplaner ligger pt stille – EP forespørger nærmere.  
 
Ad 9 
Der har været på tale med sammenligning af vandpriser samt prisblad. 
 
Ad 10 
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Hvis man ser en defekt inspektionboring gives der straks besked til Sdb. komm. Miljøafd.  
 

 
Ad 11 
Det er vandrådets opfattelse at design til prisblad bør komme fra Sdb. Komm.  
 
Ad 12 – eventuelt  
Sydals øst overvejer udskiftning til fjernaflæste målere  
 

 
NÆSTE MØDE berammet til 13. september kl. 19.  

 
 
 
 
Erik Petz 
23. juni  2010 

 
 
 


