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Bestyrelsesmøde den 13. april 2014  

Sted: Sonfor 

Deltagere: 

Navn og titel Adresse Vandværk Tlf/mobil e-mail 

Arne Lhjungmann 
Pedersen (AL) 
Fung. Formand 

Skovtoften 6, 
6430 Nordborg 

Havnbjerg 
Vandforsyningsselskab 

88 81 83 83 
26 44 48 08 

havnbjergvv@gmail.com 

Bjarne Bohsen (BB) 
Kasserer 

Kystvej 6 a, 
6320 Egernsund 

Egernsund Vandværk 74 44 08 86 
21 25 60 14 

regnskab@sonderborg-
vandraad.dk 

Jørgen Jørgensen(JJ) 
Bestyrelsesmedlem 

Sandvej 15, Svenstrup 
6430 Nordborg 

Svenstrup Vandværk 74 45 62 25 
40 88 42 37 

sandvej15@live.dk 

Ejvind Thorstensen 
**(ET) 
Bestyrelsesmedlem 

Udsigten 23 
6400 Sønderborg 

Sydals Øst 
Vandforsyning 

74 42 49 94 
40 85 49 95 

 nset@os.dk 

Torsten Hvidt*(TH) 
Bestyrelsesmedlem 

Blansskovvej 21 Blans Vanbdværk 7446 9933 
2514 2930 

tbh@bbsyd.dk 

Peter Walz 
Jørgensen*(PWJ) 
Bestyrelsesmedlem 

Møllegade 99 
6430 Nordborg 

Holm Vandværk 7449 0091 
2029 1360 

bistoft@skovhave-
is.dk  

Harald Peter 
Jensen** (HP) 
Bestyrelsesmedlem 

Tovrup 15 
6440 Augustenborg 

Asserballe vandværk 74 40 71 31 
20 9971 31 

tovrup15@hotmail.com 

Niels-Chr. Porskjær 
(NCP) 
Bestyrelsesmedlem 

Ellegårdsvej 8, 
6400 Sønderborg 

Sønderborg Forsyning 88 43 53 57 
60 40 53 57 

ncpo@sonfor.dk 

1 sup: Johannes 
Johannsen 

Gl. Landevej 12, Vester 
Sottrup 
 6400 Sønderborg 

Vester Sottrup 
Vandværk 

74 46 83 76 
21 21 55 33 

Gl.landevej12@os.dk 

2 sup: Jens Peter 
Koch 

Bredsten 9 
6470 Sydals 

Kegnæs Vandværk 74 40 51 94 jpkom@bbsyd.dk 

Jørgen Vestergård * 
Revisor 

Østerballe 11 Skelde 
6310 Broager 

Skelde Vandværk 74 44 06 97 skelde@mail.dk 

Børge Sørensen** 
Revisor suppleant 

Kær Bygase 8 
6400 Sønderborg 

Kær Vandværk 74 43 35 65  

*) Nyvalgt 

**) Genvalgt. 

Referat 
Bestyrelsen var fuldtallig 

Aktion 

Konstituering af bestyrelsen 
Ovenstående adresseliste blev gennemgået og småfejl blev rette. 
AL fortsætter som formand 
Bjarne fortsætter som kasserer. 
NCP informerede os om at referatet fra repræsentantskabsmødet er udarbejdet og 
fremsendt til dirigenten for underskrift.  
Niels lovede at rykke for at få referatet returneret i underskrevet stand. 

 
 
 
 
 
 
NCP 

Opfølgning på sidste repræsentantskabsmøde 
Der var en del kommentarer specielt til indlæggene fra kommunen. AL lovede at tage 
kontakt med Tina Jord & Vand, for at viderebringe vore observationer. 

 
 
AL 
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Vandsamarbejde. Toget er kørt? 
Alle have noteret sig at Susanna Ebsen have udtalt at ”Toger er kørt” med hensyn til 
tvunget vandsamarbejde jævnfør § 48. Hun hævdede at kravet om, at alle vandværker 
skal høres, blev opfyldt med mødet i maj måned sidste år. Som hun sagde, var alle tilstede 
også politikerne.  
AL gjorde opmærksom på at mødet sikkert ikke havde den store retskraft, idet der ikke 
findes en deltagerliste ej heller et mødereferat. Alle var enige om at man opfattede mødet 
som et orienteringsmøde. Emnet skal helt sikkert vendes på næste møde med kommunen 

 
 
 
 
 
 
 
AL 

Indsatsplaner. 
AL startede en diskussion om det var praktisk at Danfoss vandværket i Elsmank var taget 
ud at Indsatsplanen for Nordals. Vandværket indvinder vand fra samme 
råvandsmargasiner, som de øvrige vandværker på Nordals. Specielt nu da AL har fået 
bekræftet at grundene under Danfoss fabrikkerne i Lunden og Elsmark er forurenede på et 
møde med Martin Brander afd. GS-OSS. Martin kunne bekræfte, at der er fundet en 
forurening af grundvandet, som på sigt kan trænge ned til råvandsmargasinerne. Man har 
ikke overblikket endnu. Niras er sat til at lave en simulering. Resultatet forventes at 
foreligge inden for et års tid. Danfoss A/S planlægger at udsende en pressemeddelelse om 
emnet snarest. En konsekvens er at Indsatsplan for Nordals først kan færdiggøres, når 
Niras har færdiggjort sin rapport om forureningen. 
Bestyrelsen accepterede at AL udformer en henvendelse til Vand & Jord for at få 
indsatsplanen for Danfoss integreret i indsatsplanen for Nordals. Danfoss skal høres først 
om de er enige i tiltaget. Såfremt Danfoss ikke er enige afsendes henvendelsen ikke. 
AL berettede fra mødet om Grundvandsbeskyttelsesplanen for Ulkebøl og Huholdt. AL var 
specielt utilfreds med at den ministerielle vejledning ikke var fulgt. Specielt manglede AL 
en økonomisk vurdering af, hvad det koster at implementere planen. Det kan ikke passe at 
politikerne ikke interessere sig for hvad det koster. 
AL fremførte det utilfredsstillede, i at man ikke kan få oplyst bevæggrundene for 
udpegning af de nitratfølsomme områder. AL mente ikke at udpegning ud fra 
forsigtighedsprincippet, er tilstrækkelig og saglig grund til at pådrage borgerne store 
økonomiske byrder, samtidig med at Vand & jord ikke vil forholde sig til hvor store disse 
økonomiske byrder vil blive.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL 

Kursus i Bek. # 132 
Bestyrelsen gav AL lov til at undersøge mulighederne for at børe en ny runde om bek. 132 
sammen med DVN. AL skulle undersøge nærmere under hvilke betingelser, der skulle 
åbnes op for at vandværker fra andre Vandråd kan deltage. 

 
 
 
AL 

Orientering og beslutning omkring Vandrådets deltagelse i den Indsatsplan, en gruppe 
af vandværker på Nordals vil lade lave. 
AL og PWJ gav en kort orientering fra det stiftende møde for Nordalsgruppen. Denne 
gruppe af vandværker vil udarbejde en alternativ indsatsplan for Nordals sammen med 
Landbo syd, der vil tage hensyn til grundvandet og beskæftigelsen på Nordals. 
Danfoss er med som observatør. Sønderborg Forsyning ønsker ikke at deltage, da 
indholdet af planerne kan komme i strid med Sønderborg Kommunes (Ejer af Sønderborg 
Forsyning) ønsker og strategi. Derfor holder Sønderborg Forsyning sig foreløbigt neutral i 
dette spørgsmål/arbejde. 
Bestyrelsen bemyndigede AL i at deltage som observatør. 

 
 
 
 
 
 
 
AL 

Koordinationsforum 
Næste møde i koordinationsforum holdes den 3. juni. ET har indvilliget i at deltage i 
mødet. 

ET 

Ny PC til formanden  
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Bjarne har renset den laptop Karsten Iwersen brugte da han var kasserer. 
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Vi skal nu teste for pesticidet metalaxyl/metalaxyl-M og dets to nedbrydningsprodukter 
CGA62826 og CGA108906 fra 1. april 2014 indgå i boringskontrollen og i kontrollen af 
drikkevand på vandværket som givet i bekendtgørelsen 
AL orienterede om de nye krav. AL undersøger hos Eurofins om, hvornår kravene bliver 
lagt ind i standardprøverne og om det bliver mod merpris. 

AL 

Kommentarer til mødereferat fra sidste møde med Vand & Jord. 
Ingen 

 

Evt.  
AL orienterede fra sidste Regionsvandrådsmøde. Se referat. 
Vand og Jord have ikke sendt nogen deltager eller begrundet hvorfor ikke. Vi har tilbudt 
gratis transport og gratis deltagelse. Hvad kan man udlede af det? 

 

  

 

Arne Lhjungmann Pedersen 

Formand 

 


