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Forslag til ny ”§ 3 – Medlemmer”: 

Gammel tekst: 

Alle almene vandværker i Kommunen er berettiget til at blive medlem af Vandrådet. 

Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med mindst 3 måneders varsel til en l. januar. Udmeldte 

medlemmer har intet økonomisk krav på Vandrådet. 

 

Forslag til ny tekst: 

 

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

af Vandrådet. 

Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med mindst 3 måneders varsel til en l. januar. Udmeldte 

medlemmer har intet økonomisk krav på Vandrådet. 

 

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. 
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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. 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: 
 
Vandrådet ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, hvoraf de 7 er valgt blandt medlemmerne i 
repræsentantskabet og alle medlemmer er valgt for 2 år ad gangen, idet der hvert år på det ordinære 
repræsentantskabsmøde afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer. Det 8. medlem udpeges af Sønderborg 
Forsyning A/S, som derved er repræsenteret med 1 medlem, for 2 år ad gangen. 

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen indtræder i det afgående 
medlems resterende valgperiode. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til 
stede. Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når to bestyrelsesmedlemmer ønsker 
dette. 

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

Bestyrelsesmedlemmer modtager honorar og/eller diæter, hvis størrelse skal godkendes af 
repræsentantskabet. Dokumenterede udgifter kan refunderes. Der kan antages lønnet medhjælp, 
hvis dette skønnes nødvendigt. 



 

 

3 Forslag til vedtægtsændringer, marts 2019 

3 

Forslag til ny tekst: 

Vandrådet ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, hvoraf de 7 er valgt blandt medlemmerne i 
repræsentantskabet og alle medlemmer er valgt for 2 år ad gangen, idet der hvert år på det ordinære 
repræsentantskabsmøde afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer. Det 8. medlem udpeges af Sønderborg 
Forsyning A/S, som derved er repræsenteret med 1 medlem, for 2 år ad gangen. 

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen indtræder i det afgående 
medlems resterende valgperiode. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til 
stede. Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når to bestyrelsesmedlemmer ønsker 
dette. 

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

Bestyrelsesmedlemmer modtager honorar og/eller diæter, hvis størrelse skal godkendes af 
repræsentantskabet. Dokumenterede udgifter kan refunderes. Der kan antages lønnet medhjælp, 
hvis dette skønnes nødvendigt. 

 


