
Referat af bestyrelsesmødet den 3/11/21 hos Sønderborg Forsyning. 

Til stede: Peter P, Ejvind T, Harald P. J, Torsten H, Jan S, Bjarne B og Finn N. 

Fraværende Peter W.Jørgensen. 

1. Dagsordenen blev godkendt. 

2. Evaluering af generalforsamlingen i sommer: 

a. Nyhedsbrev blev efterlyst af Hørup Vandværk.  

 

Bestyrelsen mener ikke at der er et generelt behov og henviser til hjemmesiden, hvor alle vigtige 

informationer vil kunne findes. I tilfælde af specielt vigtige nyheder, vil der blive udsendt en mail til 

alle medlemmer. Der vil blive lavet et faneblad på hjemmesiden med SIDSTE NYT og der blive bliver 

tilknyttet en besøgstæller, så vi får en fornemmelse for, hvor mange, der besøger siden. 

 

b. Forum, hvor der kan drøftes vandværksproblemer?  

 

Her mener bestyrelsen at man kommer længere med en personlig henvendelse eller oprettelse af et 

lokalt forum, hvis der skulle opstå et behov. 

 

Der har tidligere været en Facebook gruppe, hvor vandværksanliggende kunne diskuteres, men den er                                            

blevet lukket pga. manglende brug. 

 

3. Nyt regulativ. 

a. Bjarne har arbejdet med et nyt udkast og videresendt det til kommunen. Der er ikke kommet et svar 

på nuværende tidspunkt. Når regulativet er godkendt, vil det blive udsendt til alle medlemmer, med 

en kort kommentar til de vigtigste ændringer. 

 

4. Aftale med ALS! 

Der har været flere fejl i fakturaerne og et brev fra formanden til ALS desangående (18/8) er ikke blevet 

besvaret, her flere måneder senere. Ligeledes har kommunen været utilfreds med den måde selve 

rapporteringen af analyseresultaterne er forgået på. 

Spørgsmålet er, om vi skal opsige aftalen med ALS. 

Det blev besluttet af formanden kontakter Eurofins for at høre, om det tilbud, der blev fremsat sidst, stadig 

står ved magt. Peter P. tager emnet op ved mødet d. 18/11. 

 

5. Skal medlemmerne have hjælp til revidering af deres kontrolprogram? 

Vi ved ikke om der er et behov, men vi vil spørge Susanna, om hun kunne lave en skabelon, hvor de stoffer 

som kan udgå for alle vandværker, bliver opført. Det skulle være til gavn for både vandværkerne og 

kommunen. 

 

6. Sløjfning af brandhaner. 

Brand og Redning arbejder stadig på sagen.  Peter P. tager emnet op ved mødet d. 18/11 

 

7. Bordet rundt. 

               Referat af  Torsten Hvidt 


