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REFERAT – VANDRÅDSMØDET 13. november 2008.  
 
 
Mødet var ekstraordinært indkaldt af sekretæren for Vandrådet Peter Petersen 
foranlediget af at Formand Lars Branderup Hansen havde trukket sig.  
 
Der blev givet en kort redegørelse til situationen, og det er med beklagelse, at LBH har 
trukket sig, da han har ydet et godt stykke arbejde, bl.a. også med hjemme siden.  
 
Redegørelsen blev taget til efterretning.  
 
 
Peter Petersen  Oksbøl 7445 0449 petersen@frugtail.tele.dk 
Karsten Iversen Vollerup 7443 2714 formand@mail.dk 
Børge Hansen  Skelde  7444 0662 Midtballe4@hotmail.com 
Ejvind 
Thorstensen 

Sydals Ø 7442 4994 nset@city.dk 

Jens Moos Dalsgård 7465 0724 jensmoos@mail.dk 
Kent Jacobsen Hundslev 7447 3700 kentjacobsen@dlgpost.dk 
Aksel Nielsen Vester Sott 7446 7686 mk@vestersottrup-vand.dk 
Erik Petz Sdb. Komm 2129 4580 petz@sonderborg.dk 
 
Dagsorden 
 

1. Ny konstituering med valg af formand.  
2. indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 
3. evaluering af Vandrådets møde med Sdb. kommunes miljø afd. 9. okt.  
4. eventuelt – fastsættelse af næste møde.  

 
Ad. 1.  
Rådet konstituerede sig som følgende: 
 
Formand    Peter Petersen  
Medlem af koordinationsforum  Karsten Iversen  
Sekretær    Erik Petz  
 
Ad. 2.  
Der er indkaldt til møde den 20ende nov. vedrørende indsatsplaner for Augustenborg 
området. 
Bidraget til arbejdet udgør til staten 20,6 øre og til kommunen 4,9 øre pr m3 
indvindingstilladelse.  
 
Ad. 3. 
Susanne Esbensen har påpeget at der burde være dialog om regulativet for private 
værker. 
 
Ad. 4.  
Der afholdes kontaktudvalgsmøde i Nordborg området den 17. nov.  
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Der var debat om hvorvidt der i de forskellige områder havde været afholdt disse møder.  
Man kunne tilstræbe at der holdes kontaktudvalgsmøder (i de tidligere kommuner) i 
efteråret, og så med et fælles repræsentantskabsmøde i foråret.  
 
Der holdes et planlagt forårsmøde og her skal der korrigeres i vedtægterne efter forslag fra 
Dybbøl Banke.  
 
Forårsmødet – Repræsentantskabsmødet - er planlagt til 15. april. 09.  
Næste vandrådsmøde den 4. februar. 
 
(uden for referat – måske skulle dette sendes ikke kun til Vandraadets hj. side men også) 
(til samtlige værker – herved er der en chance for at adresser ajourføres.)   
 
 
 
Erik Petz 
24 november  
 
 
 
 
 
 
 


