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Rinkenæs 
Vandværk                
 

 
Dato: 8-10 

 
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, 
Torben Schütt, Henrik Kragh 

Fraværende:  

Medbring venligst: 
 

- 

 
 
1 Økonomi 
 
967.556 kroner på kontoen  
Restancer er 2547 kroner. 
 
Der har været en del reparationer 2 på Højmark og en på Nederbyvej det kostede i alt 146.000 kr. 
 
Selve budget på vandværet er ikke blevet overskredet. 
 
Prisen blev 7,67 mil – hvilket stemmer overens med budgettet. 
 
Vi skal forvente at vi vil få øgede udgifter ifh. til rørbrud, men ud over dette er det ikke forventningen at der er nært 
forstående udgifter. 
 
 
2 Udestående punkter vandværk + rengøring 
 
Liste med mangler ifh til Vandsmidt gennemåget 
Der mangler numre på tanke – dette klare VS (Vand Schmidt) 
Der er ikke monteret radiatorer på boringerne, der er indgået en aftale med VS om at hvis der kommer frost skader 
dækkes dette af VS 
Vandværket har taget forbehold for udfældningstankens placering – forbehold VS 
 
Emnet rengøring gennemgået – Kennet udarbejder en rengøringsplan – som sendes rundt til godkendelse i 
bestyrelsen. 
 
 
3 Leje af grundstykke 
 
Dalsmark Plejehjem har henvendt sig til Vandværket om at få lov til at leje området hvor det gamle vandværk stod til 
benyttelse, for plejehjemmets beboer. 
 
Bestyrelsen ser med velvilje på henvendelsen. Kennet udarbejder et udkast til lejekontrakt som sendes rundt i 
bestyrelsen – som herefter effektueres. Peter S og Kennet lukker aftalen med Dalsmark Plejehjem. 
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4 Boringer/Vedligehold 
 
Da det gamle vandværk – var langt mere manuelt drevet, og det nye værk er langt mere effektivt. Sparer 
vandværkspasseren en del tid nu – denne tid anvendes til pasning af områder ved borringer, og udenoms arealer ved 
selve værket.   
 
Forskellige muligheder som erstatning for grus ved borringerne diskuteret 
 
 
5 BNBO aftale 
 
BNBO er BoringsNæreBestkyttelsesOmråder. Der indgås aftaler med landmænd om ikke at anvende sprøjte gifte på 
produktions jord ind for en given afstand til en vandboring. 
 
Sønderborg Kommune har angivet områderne i nedenstående kort – det er det nederste område der er tale om  
 
For Rinkenæs Vandværk har vi et kritisk område som ligger tæt på en boring nemlig på marken på hjørnet  
Dalsgård/Nederbyvej ca. 1000 m2 
Der er 3 modeller 
 
Model 1 man køber jorden. 
Model 2  man må ikke sprøjte – der ligger nogle takster for dette – der udbetales en godtgørelse til ejeren af 

jorden som er en engangsudbetaling. 
Model 3 samme som Model 2 denne er dog tidsbestemt. 
 
Bestyrelsen har valgt Model 3 – da vi forventer at den vandboring som forårsager beskyttelsesområdet – inde for en 
overskuelig fremtid vil blive nedlagt. 
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6 Indvielse af vandværk 
Det bliver besluttet i foråret – dato diskuteres på næste bestyrelsesmøde. Anders + Benny er styregruppe. 
 
 
7 Info flow vandbrud 
Info diagram omkring vandbrud – system til at ligge på FB, så information kan kommer ud hurtigt til brugerne 
Kennet og Anders laver oplæg – som fremlægges bestyrelsen. 
 
8 Reservedele til ledningsnet 
Ved vandbrud – Da vi har brug for at kunne komme hurtigt til reservedele – også Søndag aften, er det nødvendigt at 
have et mindre antal reservedele liggende at de gængse typer. Benny og Anders udarbejder en liste i samarbejde 
med vores faste VVS leverandør. 
 
9 Eventuelt 
Kennet Intet 
Anders  Der står en rød værktøjskasse i depot rum. Der er de mest gængse værktøj til vandbrud. 
 Peter S fjerne stole fra den gamle garage, inden den 1/11. 

Arbejder på et nyt mere detaljeret kort over vores ledningsnet. De stophaner som er lukket 
permanent (for at køre i 3 tryk zoner i byen) – mærkes op under låget med Rød maling. 

Bjarne  Intet 
Henrik Intet 
Benny Fjernvarme kommer måske til byen, vi skal være OBS på hvordan fjernvarmen ligger deres rør. 
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 Peter B C har haft indlede møde med fjernvarmen. Fjernvarmen er indstillet på samarbejde 
 Benny står for renovering af metalskilt – Torben og Peter står for renovering af træskilt 
 
Peter S  Intet 
Torben Intet 
Peter B C Vi har haft 7 vandbrud i år. – vi er i gang med at justere tryk – derfor kan ting gå i stykker 

Der afvikles drift møde hver 14 dag. Alle fra bestyrelsen er velkommen – info omkring dato tilgår. Men 
det er den løbende afvikling – og der træffes ingen beslutninger, mødet kan max tage 1 time. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde 20 januar kl 19:00 
 
Møde slut kl 19:00/ Ref. Kennet  

 


