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Rinkenæs 
Vandværk                
 

 

Dato: 20-01-2022 

 

Sted: Rinkenæs Vandværk    

 

Indkaldt af: Peter Bo Christiansen Mødetype: Bestyrelsesmøde  

Referent:  Kennet Thorsen   

Deltagere: Peter Bo Christiansen, Kennet Thorsen, Bjarne Vest, Benny Bladt, Peter Schnuchel, Anders Moseholdt 
(Via telefon) Torben Schütt, Henrik Kragh 

  

 - 

 
 
 

1. Gennemgang af referat fra sidst.  
Ingen kommentarer 
 

2. Økonomi 
Indtjening 1.373.048 kr. Hvilket er lidt mere end budget. Vedligeholdelsesudgifter ca. 190.000 kr. Rep. af 
ledningsnet.  
Vi startede året med 1.037.000 kr. ved årets slutning har vi 768.000 kr. beholdning. Hvilket giver et 
merforbrug på 269.000 kr. 
Takstblad diskuteret – dette skal index reguleres – tallet for 2021 er 1,5% 
Der reguleres kun på den fastmålerafgift til 320 kr + moms halv årlig. 
I dag fordeler vandprisen for forbrugerne sig på 50% fast gebyr og 50% på det variable (vandforbrug) . Dette 
bør være 60/40  i stedet for.    

 
3. Orientering omkring vandværket 

Vi har haft et par vandbrud – ikke store – det sidste vandbrud der er repareret – betyder at vi er nede på 2,2 
m2 i time, som forsvinder for os.  
Kort med zone inddeling vist frem – måske vil der være nogle justeringer – der er ingen klager i lang tid over 
lavt tryk 
Benny og Anders har fundet nogle vandledninger som er ”døde” ledninger. Der er kommet mere styr på 
stophaner.  
Iltning af vand der pumpes op virker nu. 

 
4. Renovering af gammel boring 

Borring i 30 mtr. renoveres for ca. 75000 kr. 
 

5. Blue Idea – varsling til forbrugere om nedlukning af vand 
SMS service til forbrugere, ifb med bla. vandbrud akut, planlagt nedlukning af områder mv. 
Prisen er ca 850 kr i fast omkostning i måneden, sms kost 0.30 øre pr. stk – det vil sige at det koster 250 kr 
hvis vi sender sms ud til alle forbrugere. Anders arbejder videre med dette. 

 
6. Kontrakt gruppe fjernvarme 

a. Fjernvarme i Rinkenæs 
Kontakt Gruppe Anders + Peter  
 

Rinkenæs Vandværk 

http://www.rinkenaesvand.dk/
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b. Samarbejde med Broager Fjernvarme 
Broager Fjernvarme vil gerne hjælpe med punktopmåling og optegning af kort. Blot lagte ledninger 
vil hurtigt kunne blive målt op. Evt. lækage søgning, – Vi indleder et samarbejde. 
 

7. Generalforsamling 
Generalforsamling er den 7. april. formøde er kl 18:00. På Benniksgaard. Generalforsamling er kl 19:30 
 

8. Indvielse af vandværk 
Forslag til dato er den 22. april kl. 14:00 til 18:00. Offentliggørelse, via facebook + samspil. 

 
9. Måler brønde 

Der er nogle steder hvor det er indlysende at sætte nogle målebrønde op. Der omdeles Flyvers til udvalgte 
forbrugere hvor der er stålrør på forbrugerens grund som vurderes til at være utætte. På disse flyveres 
opfordre vi forbrugeren til at få udskiftet det gamle stålrør. Emnet diskuteret og vi gør ikke noget pt. 

 
10. Lys på pladsen 

Vi sætter lys på pladsen – Bjarne står for dette. 
 

11. Eventuelt 
 
 
Bjarne Ingen ting 
Kennet Ingen ting 
Benny Ingen ting 
Torben Ingen ting 
Henrik Ingen ting 
Anders Ingen ting  
Peter S Ingen ting 
Peter B C Ingen ting 
 
 
Møde slut 20:22 / Referent KT 
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