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Referat fra Fair Spildevands generalforsamling 31. maj 2021 
 

 
Grundet Covid-19 restriktionerne blev vores generalforsamling ikke afholdt i januar måned, som 
vedtægterne foreskriver, men i stedet afholdt digitalt den 31. maj.  
 
Vi havde allieret os med Jeppe Søe, Thrane Media, der havde ansvaret for den tekniske del af 
mødet.  
 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere 
2. Bestyrelsens/formandens beretning 
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab  
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelses af kontingent 
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 

Valg af op til 2 revisorer og op til 1 revisorsuppleant 
Evt. valg/nedsættelse af udvalg 

7. Eventuelt. 

 
Ad 1)  
Valg af dirigent: Jeppe Søe   
Stemmetællere: Vores revisorer, hvis aktuelt 
 
Ad 2)  
Bestyrelsens beretning.  
 
Mogens Thomsen orienterede om at Tønder kommune igen er begyndt at udstede nye varsler om 
påbud vedrørende forbedret rensning af spildevand i det åbne land. Uden nogen form for 
dokumentation. Kommunen postulerer bare, at hvis bare én kop spildevand, teoretisk, kan nå frem 
til at målsat vandløb, kan man udstede et påbud. Bullshit…  
 
Jeg har samlet 66 underskrifter fra påbudsramte borgere, alle er endog stærkt utilfredse med 
forvaltningens ageren og udtrykker klart, at de ikke agter at følge kommunens påbud. 
Underskrifterne er sendt til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer – ikke én har reageret. 
Jeg har undersøgt Tønder Kommunes forsyning vedrørende regnbetingede overløb. De er massive 
og bliver ikke indberettet korrekt.  
Kommunen bør feje for egen dør, inden de pålægger borgere i det åbne land udgifter på op til 
100.000 kr. uden nogen form for dokumentation. 
Det er lykkedes for mig, at overbevise Kommunen om, trods deres aldeles urimelige forsøg på at 
mørklægge, at de havde udstedt ulovlige påbud om forbedret spildevandsrensning til 14 borgere. 
De 3 har opfyldt påbuddet og er senere blevet tilkendt erstatning. Men vi har stadig den samme 
fagchef… 
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Jeg fortsætter selvfølgeligt med at arbejde for borgernes rettigheder i Fair Spildevands navn. 
 
Jørn Rasmussen fortalte kort om møderne i følgegrupperne under henholdsvis Miljøstyrelsen og 
Miljøministeriet, hvor Fair Spildevand havde fået et sæde på linje med andre natur- og 
miljøorganisationer som Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Sportsfiskerforbund.  
Møderne kører meget som en oppefra-ned orientering. Nye indspark er ikke altid lige velsete. 
Alene det at få lavet objektive referater kan være vanskeligt, men efterhånden går det bedre.  
 
Ad 3) 
Årsregnskabet blev godkendt uden bemærkninger  
 
Ad 4) 
Indkomne forslag: Ingen indkommende forslag er modtaget. 
 
Ad 5) 
Fastsættelses af kontingent: Fastholdes med 365 kr. årlig kontingent. 
 
Ad 6) 
Valg af bestyrelse: 
Posterne i bestyrelse og som revisorer fortsætter som hidtil indtil næste ordinære 
generalforsamling, som vi forhåbentlig kan afholde på normal vis i januar 2022.  
 
Ad 7) 
Eventuelt: 
Vi havde fået landmand Knud Jeppesen til at komme med et indlæg omkring hans erfaringer med 
indsamling af udløbsdata fra spildevandsanlæg over det ganske land. Han har gjort et enormt 
uegennyttigt arbejde, som på det seneste har skabt megen furore i flere sønderjyske kommuner. 
Nogle havde faktisk slet ikke indberettet de tal de er forpligtet til i forbindelse med overløb fra 
spildevandsanlæg. Miljøstyrelse og -ministerie bliver orienteret herom, hvorefter der kommer 
henstillinger til at stramme op, men sker der ikke en sk…. Anderledes forholder det sig med 
borgere med eget spildevandsanlæg og erhverv der lever med og af naturen. 
 
              
Det kunne registreres at mellem 20-25 medlemmer deltog i den digitale generalforsamling. 
 
 
Den 5. juni 2021 
 

https://www.fairspildevand.dk/bestyrelsen/

