
Referat fra repræsentantskabsmøde for Vandrådet i Sønderborg Kommune, afholdt den 19. april 
2007 på Ulkebøl Forsamlingshus. 
 
 
 
Ad Pkt. 1. 
 
Formanden for Vandrådet Colin Anderson bød velkommen til mødet og redegjorde kort for 
mødeforløbet, repræsentanter fra Sønderborg blev også budt velkommen. 
 
Ad Pkt. 2. 
 
Peter Petersen, Oksbøl blev valgt som dirigent og Lars B. Hansen som protokolfører. 
Dirigenten anmodede forsamlingen om, at der blev byttet om på pkt. 7 og 8. Dette blev godkendt af 
forsamlingen og der var ikke yderligere kommentarer til dagsordenen. 
 
Ad Pkt. 3 
 
Colin Anderson rejegjorde for Vandrådets arbejde siden det stiftende møde i Nordborg den 15. april 
2006. Vandrådet har holdt møder, heriblandt et møde i Nybøl, hvor vandværkerne i områderne 
Sundeved og Broager var inviteret. På dette møde deltog Thorkild Bruhn fra Sønderborg Kommune 
og Ole Will, Peter Stougård og Lorens Jessen fra FVD, Region Syd, samt Colin Anderson og Lars 
B. Hansen fra Vandrådet. FVD orienterede om fordelen ved at være med i Vandrådets arbejde, 
Thorkild Bruhn oplyste at kommunen også ville være med. Vandrådet oplyste om andre ting som 
man med fordel kunne samarbejde om, dette kunne bl.a. være indgåelse af aftale om køb af el til en 
billigere pris end nu. 
 
Lars B. Hansen orienterede om den konkrete prisaftale Vandrådet havde fået med Sydenergi om 
levering af el til de vandværker der ønskede at deltage. Aftalen gælder for perioden 1. april 2007 til 
31. december 2008 og lyder på 34,13 øre pr. kWh. Der er ca. 25 vandværker der er gået med i 
aftalen. 
 
Ad Pkt. 4 
 
Susanne Vesten, Sønderborg Kommunes miljøafdeling redegjorde, for de opgaver Sønderborg 
Kommune har, det drejer sig om bl.a. myndighedsfunktion som tilsyn med vandværkerne, 
indsatsplanlægning, indvindingstilladelser, godkendelse af takstblade m.m. 
Som svar på nogle konkrete spørgsmål Vandrådet havde sendt til kommunen blev der udleveret et 
skema over kontaktpersoner og afdelinger i kommunen til de fremmødte vandværker. 
Vandværkerne blev også bedt om, at tilføje telefon nr. og kontaktperson på en liste, således at disse 
oplysninger kan tilføjes på kommunens hjemmeside. 
Erik Petz fra forsyningsafdelingen orienterede om, at der i løbet af året ville komme et nyt oplæg 
med hensyn til indberetning af måleroplysninger til kommunen. Vandrådet vil blive inddraget i 
udformning af den endelige aftale. 
 
Der blev stillet nogle spørgsmål til indlæggende, som blev besvaret. 
 



Ad Pkt. 5 
 
Under kaffepausen blev der afholdt kontaktudvalgsmøde, hvor der skulle udpeges 2 repræsentanter 
fra hvert område, samt fra Sønderborg Kommune. 
 
 Sønderborg Kommune: Erik Petz 
   Erik Dahl 

 
Sønderborg området: Karsten Iwersen, Vollerup-Ulkebøl Vandværk 

   Torben Bruun Jensen, Dybbøl Banke Vandværk 
 
 Sundeved området: Axel M. Nielsen, Vester Sottrup Vandværk 
   John Nyrup, Blans Vandværk 
 
 Broager området: Børge Hansen, Skelde Vandværk 
 
 
 Gråsten området: Lars B. Hansen, Tørsbøl Vandværk 
   Jens Moos, Dalsgård Vandværk 
 
 Sydals området: Arne Lund, Sydals Øst Vandværk 
   Anders Kryhlmand, Kirke Hørup Vandværk 
 
 Augustenborg området: Kent Jacobsen, Hundslev Vandværk 
   Dennis Nielsen, Fynshav Vandværk 
 
 Nordborg området: Peter Petersen, Oksbøl 
   John Nielsen, Svenstrup Vandværk 
 
Førstnævnte indtræder i bestyrelsen for Vandrådet. 
 
Ad Pkt. 6. 
 
Karsten Iwersen redegjorde kort for det udarbejdede budgetforslag og oplyste, at der opkræves 1 
øre eks. moms pr. m3 indvindingstilladelse til de enkelte vandværker, dog min. 50,00 kr. 
 
Budgettet blev godkendt 
 
Ad Pkt. 7. 
 
Ændringsforslaget til vedtægterne blev kort gennemgået af Steen Andresen og derefter godkendt af 
forsamlingen. 
Sønderborg Kommune indtræder derfor i Vandrådet på lige vilkår, som de øvrige områder svarende 
til de gamle kommuner. 
 
Ad Pkt. 8 
 
Vandrådet for Sønderborg Kommunes bestyrelse udgøres nu af: 



 
 Lars B. Hansen, Formand 
 Karsten Iwersen, Kasserer 
 Peter Petersen 
 Kent Jacobsen 
 Aksel M. Nielsen 
 Arne Lund 
 Børge Hansen 
 Erik Petz 
 
 
Ad Pkt. 9 
 
Peter Petersen takkede Colin Anderson og Steen Andresen for deres arbejde i Vandrådet 
 
 
 
Referent: Lars B. Hansen 
 
 


