
Placering: Forsynings adresse, Ellegårdvej 8, 

Start: 13-10-2010 19:00 

Slut: 13-10-2010 22:00 

 

Hermed forslag til dagsorden for bestyrrelsen for Vandrådet: 

1 Valg af sekretær 

2 Referat fra Regionsmødet ved Niesl og Karsten 

3 Nye vedtægter ved Arne 

4 Opdatering af hjemmeside ved Arne 

5 Opdatering af hjemmesside på FVD 

6 Miljøeftersyn ved Niels 

7 Nyt takstblad ved Arne og Arne 

8 Næste vandrådsmøde ved Arne 

Eventuelt 

 

 

Referat af Vandrådsmøde den 13. oktober 2010 hos Sønderborg Forsyning, Ellegårdvej 8, 6400 

Sønderborg kl. 1900. 

 

Fraværende:  Hans W. Andersen og Ejvind Thorstensen der ikke fik mailen fra formanden tids nok 

til at se at mødet var hos Forsyning og ikke det sædvanlige sted samt Johannes Johansen, der fik 

meldt fra p.g.a. andet møde. 

Invitationen var udsendt med referatet fra mødet den 13. september 2010. 

 

1. Referat: Karsten Iwersen 

 

2. Regionsvandrådsmøde i Rødding, deltagere Karsten Iwersen og Niels Porskjær. Der blev 

redegjort for aftenens møde – indlæg fra samtlige vandråd i regionen – indlæg fra Niels 

omkring vandværker, der ikke har/kan indberette vandforbrug hos forbrugerne.                 

Der var indlæg fra formanden Ole Will og fra fa. AMTech, der præsenterede deres ”spræng 

kalken” installation af AMTech 100, der sprænger kalken med ultralyd. 

 

3. Vedtægter, bliver som foreslået fremlagt på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 

17. november. 

 

4. Hjemmesiden. Arne har talt med Lars B. Hansen, Tørsbøl  Vandværk, der tidligere har 

redigeret hjemmesiden og som har erklæret sig villig til at vedligeholde hjemmeside 

efterfølgende.Arne L. Pedersen og Karsten Iwersen mødes med Lars for afklaring af de 

nærmere detaljer. Der meddeles Haug-IT tak for deres venlighed. 

 

5. Niels vil undersøge hvem der står for miljøtilsyn fra kommunen. Sender en mail derom. 

 

6. Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde er fastsat til dagene 18. eller 25. november, men 

Ulkebøl Forsamlingshus havde ikke plads nogen torsdage i november, hvorfor det blev 

onsdag den 17. november efterfølgende accepteret af Susanne Espensen. 

 

7. Et forslag blev fremlagt. Niels redegjorde for at ét vandværk har lidt problemer med at forstå 

den kontrakt, der blev udfærdiget omkring indberetningen af forbrugsmålere. Niels blev 



bakket op omkring af vandværket skal indsende data og regning for indsendelsen 

fremsendes til Forsyning. 

 

 

 

Karsten Iwersen, referent. 

  

 

 


