
 
 

27-03-2019 

Mødeindkaldelse til Repræsentantskabsmøde. 
Tid: torsdag. den 11. april 2019 fra kl. 18:00 til ca. 21:30  
Sted: Den store sal, Ulkebøl Forsamlingshus Kaplenivej 1. 
 
REFERAT 
 

Program. 
1. Velkommen. V/ Peter Petersen, formand 

 
2. Indlæg fra AQATEX ved Kim Jessen, Inspicering / renovering af betontanke.    

 
Der checkes for bakterien og skader på betonen. 
 
Inspektionsmetode:  tøm tank, afrensning ved spraying med kemikalier, der opløser 
belægningerne, ingen højtryksrensning, der åbner porrerne i betonen, evt. tørring, og 
inspektion. 
Evt. mindre inspektion med tank delvist fuld af vand. 
De fanger også begyndende problemer. Firmaet står også gerne for planlægning af en evt. 
renovering. Tank kan bl.a. coates med cementbaserede materialer efter sandblæsning. Ved 
igangsætning må man forvente et stort kimtal og derfor anbefales det at få installeret et 
UV-anlæg til midlertidig brug. Normalt kan tanken komme i drift efter ca. 1 uge. 

               
Der blev også præsenteret kit som gør det muligt at undersøge for bakterieniveauet i løbet 
af 3 min. LuminUltra vandtest kit. Der testes ikke for specifikke bakterier. 

 
3. Indlæg fra kommune  
 
Henrik Zürico : indsatsplaner, nye tillægsaftale om pesticider, informationsplaner 
 
Indsatsplaner: 7 planer vedtaget, møder for Sønderborg Øst, Nordals og Mjang Dam 
Næste bliver Midtals og Sundeved.  
Indsatsplaner revideres for Als og forventes afleveret i 2020 
Guderup integreres med Midtals og Kær integreres med Sønderborg Øst. 
 
Kampagner: kompostdagen, bæredygtighedsfestival 26/4, og 27/4 hvor Notmark og 
Danske Vandværker deltager. 
 
Ny BNBO-vejledning har været i høring. Idé er, at der skal laves aftaler om pesticidfri drift i 
BNBO inden 2022. Hvis det mislykkes med frivillige aftaler kan der gennemføres et generelt 
forbud. Der er mange uafklarede spørgsmål mht. erstatning. 
 
 
 



 
 

Jacob Kudsk: pesticid screening. 
Der er udtaget 23 prøver fra 21 boringer for ca. 39  stoffer, der ikke indgår i den 
almindelige pakke. Der er fundet DSM i Broager, hvor der også tidligere er fundet BAM. 

  
1,2,4-triazol fundet ét andet sted, med en koncentration tæt ved detektionsgrænsen. 
 
 
Susanna Esbensen 
De fleste vandværker har fået godkendt et kontrolprogram, men der mangler endnu nogle 
enkelte. Sørg for at analysefirmaet får indberettet analyseresultaterne til kommunen.  
 
 
 
4. Indlæg om satellit lækagesøgning ved Leif Koch, Michael Bak Nielsen 
 
Område skal udpeges, satellit (Utilis) laver billede af området ud fra radar undersøgelse 
(SAR)og der laves en billedanalyse. Herved udpeges områder til grundigere undersøgelser. 
Ved to større forsøg, bl.a. i København har man så senere, på jorden, fundet ca. 60% af de 
udpegede lækager.  
 

 
Ordinært Repræsentantskabsmøde (Dagsorden iflg. vedtægterne § 4) 
  

1. Valg af dirigent    v/Peter Petersen 
 
Ejvind Thorstensen blev valgt. Dirigenten konstaterede at mødet var korrekt varslet. 
 

2. Bestyrelsens beretning     v/Peter Petersen 
 
Udarbejdelse af det nye kontrolprogram blev hjulpet på vej ved bl.a. tre møder for medlemmerne. 
 
Tilbud fra Eurofins og ALS. Als blev valgt. Det anbefales at man tjekker priserne ved begge udbydere 
før man laven en aftale. Henvis i alle tilfælde til de tilbud, der er givet til Vandrådet i Sønderborg. 
 
Strømaftale udløber til nytår, - skal vi forsøge at forhandle en ny? 
 
På lovgivningsområdet blev persondataloven nævnt, foruden Ler og SMS aftaler. 
 
Vandrådet er foran mht. et vandsamarbejde som der er stor interesse for i resten af landet. 
 
Skal samarbejdet mellem vandværkerne udbygges i fremtiden for at kunne gotere de stadigt 
stigende krav? 
 
 
 
 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse v/Bjarne Bohsen  



 
 

 
Bjarne gennemgik regnskabet. De lidt større udgifter i år skyldes bl.a. et større antal møder i 
forbindelse med udarbejdelsen af de nye kontrolprogrammer. 
 

 
4. Budget for det/de kommende år forelægges  v/Bjarne Bohsen 

 
Budgettet blev forelagt med uændret kontingentsats. 
 

5. Årskontingent for det kommende år forelægges til godkendelse v/Bjarne Bohsen 
 
Uændret, men fordeling kan bliver ændret lidt. Forslag godkendt. 
 

6. Behandling af indkomne forslag. Vedtægtsændring (vedhæftet)  v/Bjarne Bohsen  
 
Der er foreslået enkelte ændringer til vedtægterne, hvor ændringerne er fremhævet med gult. Se 
sidst i referatet. Alle forslag til ændringer blev vedtaget. 
 
 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen   v/Dirigenten 
 
På valg er Peter Petersen / Bjarne Bohsen, begge modtager genvalg. Jørgen Jørgensen modtager 
ikke genvalg. 
 
Peter og Bjarne genvælges med applaus. Jan Sarup blev nyvalgt i stedet for Jørgen Jørgensen. 
 
Henrik Kristensen  Fynshav blev valgt som første-suppleant og Karsten Iwersen som anden-
suppleant. 
 

8. Jørgen Vestergård Skelde Vandværk blev valgt som revisor. 
 
    

9. Eventuelt                                                                                  
Spørgsmål om økonomi ved nedtagning af brandhaner 
Vandrådet skal arbejde videre med en elaftale. 
 
 
 
Rådet blev konstitueret som følger: Peter Petersen som formand, Bjarne Bohsen som kasserer og 
Torsten Hvidt som sekretær. 
 
Første møde vil finde sted i slutningen af august. 
 
Referat af Torsten Hvidt 

 
 
 
 
              Vedtægtsændringer, se næste side. 
 



 
 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER. 

 
 
 

Forslag til ny ”§ 3 – Medlemmer”: 
Gammel tekst: 
Alle almene vandværker i Kommunen er berettiget til at blive medlem af Vandrådet. 

 

 

Forslag til ny tekst: 

 

Alle almene vandværker og vandforsyninger der leverer vand i Kommunen er berettiget til at blive medlem  

Forslag til ny ”§ 6 – Regnskab”: 

 

Gammel tekst: 

 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

Kassebeholdningen indsættes i et af bestyrelsen valgt pengeinstitut eller anbringes på anden betryggende 

måde. 

Revision af regnskabet foretages af en af repræsentantskabet valgt revisor. 

 

Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen. 

 

Årskontingentet fastsættes af repræsentantskabet i forhold til vandforsyningsselskabernes 

vandindvindingstilladelse. 

 

Kasserer udsender kontingentopkrævning senest den 31. oktober. 

 

Kontingentet skal betales senest en måned efter modtagelsen af opkrævningen. 

 

De enkelte vandværker indberetter mængden afvand de har ret til at oppumpe ifølge deres 

vandindvindingstilladelse. 

 

Forslag til ny tekst: 

 

Regnskabsåret er kalenderåret. 



 
 

Kassebeholdningen indsættes i et af bestyrelsen valgt pengeinstitut eller anbringes på anden betryggende 
måde. 

Revision af regnskabet foretages af en af repræsentantskabet valgt revisor. 

Årsregnskabet underskrives af revisor og kasserer. 

Årskontingentet fastsættes af repræsentantskabet i forhold til vandforsyningsselskabernes solgte 
vandmængde i Sønderborg Kommune. Der tages udgangspunkt i den m3-indberetning, der er foretaget 
foregående år til Vandsamarbejdet i Sønderborg Kommune. Årskontingent er minimum kr. 300,00 pr. år ex. 
moms. 

Kasserer udsender kontingentopkrævning senest den 31. oktober. 

Kontingentet skal betales senest en måned efter modtagelsen af opkrævningen. 

De enkelte vandværker indberetter mængden afvand de har ret til at oppumpe ifølge deres 
vandindvindingstilladelse. 

 

Forslag til ny ”§ 7 – Bestyrelsen”: 
Gammel tekst: 
 
 

Der føres protokol over forhandlingerne. Kopi af protokol lægges på Vandrådets hjemmeside senest 14 dage 
efter mødets afholdelse. 

Forslag til ny tekst: 

Der føres protokol over forhandlingerne. Kopi af protokol lægges på Vandrådets hjemmeside snarest muligt 
efter mødets afholdelse. 

 


