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Referat 

Emne: Ordinær generalforsamling 

Tid og sted: Torsdag den 14. november 2019, kl. 19 på Ulkebøl Forsamlingshus 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af revisorer og suppleant 

8. Eventuelt. 

Punkt 1. 

Ejvind Thorstensen, Sydals Øst Vandforsyning blev valgt som dirigent. Dirigenten kunne konsta-

tere, at 24 af foreningens 31 vandværker var til stede på generalforsamlingen. 

Punkt 2. 

Kort beretning v/formand Peter Petersen.  PowerPoints er vedlagt. 

I Oksbøl Skov er alle træer plantet og hovedstisystemer er anlagt. Der afholdes 2-3 styregruppe-

møder årligt, og Susanne Vesten deltager sammen med Peter Petersen. Sonfor har etableret 2 

nye boringer i skoven, og disse skal på sigt afløse kildepladsen til Nordborg Vandværk.  

I området ved Rønsdam har kommunen indgået en aftale med lodsejer, og Vandsamarbejdet af-

betaler i alt 3,54 mio. kr. over en 4-årig periode. Der er i 2019 indbetalt et ekstra bidrag, idet 

der ikke er andre aftaler på plads. Sonfor skal betale 20% af den del, der ligger indenfor BNBO 

svarende til 141.000 kr. – også fordelt over en 3-årig periode. 

Vandsamarbejdet er i kontakt med følgende vandværker om mulige aftaler: Øster Sottrup (0,5 

ha), Iller (0,5 ha), Avnbøl-Ullerup (4,8 ha), Holm (2 ha), Oksbøl Sogns Vandforsyning (1 ha). Sa-

gen om de 25 ha ved Mjang Dam Vandværk ligger stadig i Miljøklagenævnet.  

Vandsamarbejdet har sammen med kommunen uddelt foldere om sprøjtefri drift af private villa-

haver sammen med drikkedunke og grillpølser på kompostdagen den 13. april 2019. Der har også 

været møder med plancher på enkelte vandværker for de involverede villaejere indenfor BNBO.  
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Peter P. opfordrede alle til at oplyse om glemte og ubrugte boringer. Bestyrelsen har besluttet 

at yde tilskud til sløjfning, da det ellers bliver meget svært at få folk ud af busken. Der er på nu-

værende tidspunkt kendskab til 2 boringer, der bør sløjfes i henholdsvis Høruphav og Oksbøl.  

Vi er kommet rigtig langt med de indtægter vi har planlagt frem til 2021, men først når alle ind-

satsplaner er færdige ved vi, hvornår vi kommer i mål. 

Der er mange kommuner og vandråd, der er interesseret i at høre om vores Vandsamarbejde, 

som efterhånden kaldes ”Sønderborg-modellen”. Peter P. har besøgt alle disse steder (NB: hans 

kørsel betales af den pågældende kommune/vandråd): 

 

 

Formanden takkede bestyrelsen og kommunen for godt samarbejde, og tak til medlemmerne der 

i året løb har gode input foreningens arbejde.  

Beretningen blev godkendt. 

 

Punkt 3. 

Kasserer Jeppe Bastholm fremlagde det reviderede regnskab for 2018 (vedlagt referat). Jeppe 

lovede at gøre regnskabet mere læsevenligt til næse år med blandt andet overskrifter og tusind-

tals punktum. Regnskabet er revideret af Sven Erik Vad, Guderup Vandværk. 

Der er i 2018 indbetalt ca. 1,4 mio. kr. i kontingent inkl. i moms. Der er udbetalt 0,6 mio. kr. til 

Naturstyrelsen og 1,4 mio. kr. til Sønderborg Kommune. Til Kompostdagen den 13. april 2019 har 

vi brugt ca. 30.000, - kr. Herudover er der brugt ca. 15.000, - til diverse, herunder knap 10.000,- 

kr. til Peter P. til kørsel til seminarer hos DANVA og hos Danske Vandværker.  

Saldo på foreningens konto i Sydbank er 136.612,92 kr. pr. 15. oktober 2019.  

Regnskabet blev godkendt.  

 

Punkt 4. 
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Jeppe Bastholm fremlagde budget for 2020 (vedlagt referat).  

Der er indgået 2 aftaler på nuværende tidspunkt, nemlig en 5 års indbetaling til skovrejsning på 

Nordals og en 4 års indbetaling til Sønderborg Kommune for Rønsdam. Derfor vil hovedparten af 

indtægten fra 2020 gå til disse projekter. Den samlede indtægt i den aftalte periode 2016-2021 

er ca. 10 mio. kr. Heraf vil 4,1 mio. kr. gå til Oksbøl Skov og 3,54 mio. kr. til Rønsdam.  

Det er ikke muligt at udarbejde et færdigt budget for Vandsamarbejdet før alle indsatsplaner er 

færdige. De fremtidige satser fra 2022 forhandles på generalforsamlingen i 2021.  

Budget for 2020 blev godkendt. 

 

Punkt 5. 

Forslag fra Høruphav Vandværk om ændring af regnskabsår, så det ikke længere følger kalender-

året, men løber fra 1/10 til 30/9. I praksis betyder ændringen ikke noget for Vandsamarbejdet, 

idet hovedparten af indtægter og udgifter fortsat ligger i henholdsvis december/januar og fe-

bruar/marts. Alle vandværker skal derfor også fortsat betale kontingent senest den 31. decem-

ber. Foreningens regnskabsprincip vil blive beskrevet i forretningsordenen.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Punkt 6. 

Valg af medlemmer til bestyrelsen: genvalg til Peter Petersen, Oksbøl Vandværk og Jeppe Bast-

holm, Blans Vandværk. 

Valg af suppleanter: Sven Erik Vad, Guderup Vandværk og Hermann Johansen, Broager Vand-

værk. 

 

Punkt 7. 

Valg af revisor: Sven Erik Vad, Guderup Vandværk. Valg af revisorsuppleant: Hermann Johansen, 

Broager Vandværk.  

 

Punkt 8. 

Intet under eventuelt. 

 

 

Den 15. november 2019 

Susanne Vesten 
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Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen (ingen ændringer): 

Formand:  Peter Petersen, Oksbøl 

Næstformand: Hans Erik Kristoffersen, Sonfor 

Kasserer:  Jeppe Bastholm, Blans  

Sekretær:  Susanne Vesten, Sonfor  

Menige medlemmer: Jens Sylvest Pedersen, Nybøl 

  Peter W. Jørgensen, Holm  


