
Først en lille notits om den fortrolighedserklæring som de enkelte vandværker skal have for at leve op til 

persondataloven. Her drejer det sig om udveksling af data med Sønderborg Forsyning. Forsyningen vil 

sende en erklæring ud til de enkelte vandværker, der så kan underskrives elektronisk. Spørgsmål kan rettes 

til Janni H. Jepsen, der er kundechef i Sonfor. 

 

Repræsentantskabsmøde i vandrådet. 

 

Før selve repræsentantskabsmødet var der indlæg ved 

1. Direktør Susan Münster fra Vandværksforeningen 

2. Kommunen ved Anne Lausten Hansen, Henrik og Susanna.  

3. Kamstrup Klaus Nielsen med nyt om de nyeste vandmålere med støjcensorer.  

Deres præsentationer vil være tilgængelige på vor hjemmeside. 

 

Generalforsamling 

Peter startede med at byde velkommen 

1. Valg af dirigent:  Erik Lorenzen  
2. Bestyrelsens beretning ved Peter Petersen     

 
Formandens beretning: Ledelsessystemet Tethys er måske et brugbart system. Mange bruger ikke 
ledelsessystemet fra DVN som vi fik oprettet i 2014. 
Regulativ fra 2016, vil blive gennemgået af bestyrelsen og det opdaterede lagt ud på hjemmesiden. 
Bjarne har ryddet op på hjemmesiden og opfordrer alle til at indberette ændringer i navne, tlf. nr. 
o.s.v. 
Vedtægterne for Vandrådet er blevet rettet til i henhold til forslag, der blevet vedtaget sidste år. 
 
Fællesaftaler: 
Der er en strømaftale gældende til 2023. 
Vi følger op på analyseprogrammet og indberetningerne. 
Glemte boringen: husk at indberette. Vandsamarbejde giver tilskud til sløjfning. 
 
Indberetning af måledata til kommunen.  Oplys om ændringer, hvis indberetningsdatoer ændres. 
Lav aftale om behandlingen af persondata. Skabelon nr. 7. 
Sp. Hvad med bimålerne? Sønderborg forsyning forlanger at der er cvr nr. og de sætter måleren op. 
Ved forhandling om BNBO er vandsamarbejdet behjælpelig. 20% betaler vandværk og 80% fra 
vandsamarbejdet. Vandsamarbejdet vil være med når prisen skal fastsættes. 
Er der aktiviteter nok i vandrådet? Forslag modtages. Ved vandsamarbejdet d. 12/10 kommer Velas 
(landbrugskonsulenter). 

 
 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse af Bjarne Bohsen  
Pga. et lavere aktivitetsniveau blev årets nettoresultat på ca 15000 kr. mod et underskud på ca. 
5500 kr sidste år. Efter årets resultat har vi nu en egenkapital på ca. 66800 kr.  
 

4. Budget for det/de kommende år forelægges  



 
5. Årskontingent for det kommende år forelægges til godkendelse og det foreslås at kontingentet 

nedsættes fra 15 øre/m3 til 13 øre/ m3 svarende til ca. 56000 kr i alt. 
Både regnskab, budget og forslag om årskontingentet blev godkendt. 

 
 

 
6. Behandling af indkomne forslag.   

Der var Ingen forslag. 
  

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen   
 

På valg er Ejvind Thorstensen / Torsten Hvidt/ Peter Walz Jørgensen og Harald Peter Jensen alle 
modtager genvalg og alle blev valgt igen. 
 
Valg af 2. bestyrelses suppleanter     
Henrik Kristensen Egernsund modtager genvalg som 1 suppleant. 
Karsten Iversen  Vollerup/Ulkebøl genvalgt som 2 suppleant. 
 

8. Valg af revisor + suppleant     
Jeppe Bastholm Blans blev valgt som ny revisor og Svend Erik Vad som suppleant 
 

9. Eventuelt                                                                                 
Forslag: Kan vandråd og vandsamarbejdet slås sammen?   
Jørgen Vestergaard slutter efter 9 år som revisor. 
 
Konstitution:  ikke tilstede Ejvind Thorstensen, og Finn Nordbag fra Sønderborg forsyning. 
Formand  Peter Petersen 
Regnskab Bjarne Bohsen 
Sekretær Torsten Hvidt 
 

 
 

 

 

 

 


