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Rinkenæs 
Vandværk                
 

 
Dato: 18-11-2022 kl 19:00 

 
Sted: Rinkenæs Vandværk    

 

Indkaldt af: Peter Bo Christiansen Mødetype: Bestyrelsesmøde  

Referent:  Kennet Thorsen   

Deltagere: 
Afbud:    

Peter Bo Christiansen, Kennet Thorsen, Bjarne Vest, Benny Bladt, Peter Schnuchel, Anders Moseholdt 
Lars Hansen 
Torben Schütt 

  

 - 

Dagsorden bestyrelsesmøde 
 

1. Gennemgang af referat fra sidst 
Opfølgning på punkter fra sidst – tingende er i gang 
 

2. Orientering fra formanden 
BNBO: Der har været et møde ifh til dette 1,2 hektar bliver beskyttet hvor der ikke må sprøjtes længere, i 
foråret 2023 bliver der lavet kontrakt og tinglysning, udgiften for vandværket bliver 1-2000 kr – resten 
dækkes af vandsamarbejdet Sønderborg Kommune. 
 
Vårhøj 29 bliver bebygget, vi laver stikledning. 
 
Vandspil – 4- 6 % procent – det ser fornuftig ud – vi er ikke i mål men vi arbejder på det. 
 
Vandrådet for Sønderborg Kommune har lavet et nyt regulativ, som er fremsendt. Vores nuværende 
regulativ er fra en gang i 90 erne. Der er forholdsvis få ting der skal rettes til. Det sendes rundt til 
bestyrelsen, herefter udfyldes de ting der skal udfyldes – og herefter sendes det til byrådet til godkendelse. 
Herefter bekendt gøres det på hjemme siden. 
 
Takst blad diskuteret.  
 
Kontrol program er sendt til Kommunen 
 
Vandsamarbejde for Sønderborg Kommune kort diskuteret   
 

3. Økonomi 
Konto er pr dag 1.014.000 kr. Det er godt vi har noget på kistebunden. Vandbrud vårhøj 31+33 det kostede 
88000 kr at udbedre. 
 
Budget ifh. til realiseret gennemgået. Lovpligtige vandprøver mv. er blevet dyrere.  Det ser ok ud så længe vil 
ikke får flere vandbrud, men vi har på ”kiste” bunden til at kunne stå i mod hvis det skulle ske. 
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4. Orientering omkring vandværket 
Vandværket køre OK.  
Blue Ide (SMS service) – vil gerne sælge os yderlig ydelser. Men det ønsker vi ikke at arbejde videre med. 
Der er blevet beskåret ved boringer. Og der er ryddet op. 
 

5. Fjernvarme 
Det har ikke været problemer 
 

6. Nyt fra udvalg 
A: Vedtægter 
Udkast til vedtægter gennemgået – fremlægges på generalforsamling af KT 
 
B: Nødforsyning 

Løsning nr 1 – duab paoer genrator – kan trække straks – både boringer + vandværk. Tilkobles 
manuelt Pris 30.000 kr 
Løsning nr 2 – UPS – batteri pakke – sker der udfald på strøm nettet, overtager UPS en med det 
samme 10 kwt – har ca 220 minutters driftstid, hvis vi kobler boringerne ud (dette skal fortages 
manuelt) – (vi har nok i vores rent vandstankene vandtanke til et døgns forbrug. Pris 90.000 kr. 
Løsning nr 3 – Styring af tavle + UPS – fuldautomatisk løsning 
Løsning nr 4 – vi gør ikke noget. Og håber det bedste. 
 
Beslutningen er at vi får lavet stik + at vi indkøber en generator- herefter laves der et årligt audit hvor 
vi tjekker hvordan den virker. Herved sikres vandforsyningen til forbrugerne, selv om der lukkes for 
strømmen. 
 
(Efter møde har Peter B C være ved brandværnet som gerne vil hjælpe). 

 
C: Nyt ledningsnet 
Hvis der skal skiftes ledninger på Vårhøj, og Lyshøj – vil prisen være i overslag 6 mill kroner. Udvalget 
arbejder videre. 

 
 

7. Samspil 
Næste indlæg lavet – beskriver hvordan man melder sig til Sms varsling 
 
 

8. Generalforsamling – dato 
23 marts.  17:30 formøde bestyrelse 19:30 generalforsamling. 
 

9. Evt. 
Bjarne 
Kennet 
Benny 
Anders – skal vi have generelt fremadrettet en plan for fornyelse for ledningsnet- på budget. – det skal laves 
en vedligeholdelses plan, herunder.- boringer, udskiftning af målere, og ledningsnet. Det er det vil har inden 
for den næste 5-20 år. 
Peter S – arealet ved boringer – hvad vil vi der – med grus, tæppe osv. Hvad er planerne med det? 
  - Det tager vi som punkt næste gang vi mødes.. 
Lars  
Peter B C – der er onsdag drifts møde uge 50.. 
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