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Referat  

Emne: Bestyrelsesmøde i Vandsamarbejde 

Tid og sted: Tirsdag den 22. juni 2021, kl. 16 hos Sonfor. 

Deltagere: Peter Petersen, Jeppe Bastholm, Peter W. Jørgensen, Bianca Dam, Susanne Vesten 

og Morten Nielsen(referent).  

Henrik Züricho, Susanna Esbensen og Anne Laustsen Hansen fra Sønderborg Kommune deltager 

under punkt 1. 

Dagsorden: 

1. Møde med kommunen om kommende indsatser. 

Kort pause 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. 

3. Konstituering af bestyrelsen 

a. Formand 

b. Næstformand  

c. Kasserer 

d. Sekretær 

e. Forhandlingsudvalg 

4. Evaluering af Generalforsamling, herunder praksis håndtering omkring ansøgning, om 

støtte til lukning af gamle boringer. 

5. Eventuelt herunder (dato for næste møde) 
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Punkt 1 

Henrik Züricho stopper i Sønderborg Kommune. Anne Lausten kommer til at overtage en del af 

opgaver. 

Sønderborg Kommune orienterede om kommende indsatser. 

a) Beskyttelse af BNBO og indsatsområder 

Et bredt flertal i Folketinget indgik i 2019 aftale om at mindske risikoen for udvaskning af pesti-

cider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Aftalen gælder erhvervsmæssig anvendelse af 

pesticider. 

Det vil sige, at Vandsamarbejdet skal forsøge at indgå aftale med lodsejere om at stoppe for 

brugen af pesticider i BNBO. Det kan fx ske ved, at lodsejer (landmanden) kompenseres for at 

drive arealet uden brug af pesticider. 

Hvis landmanden ønsker det, kan en løsning også være, at arealet omlægges til skov, jagtområ-

de, natur eller rekreativt område eller, at Vandsamarbejdet/vandværket køber jorden. 

Peter Petersen opfordrede til at undersøge mulighed for at integrere grundvandsbeskyttelse med 

solcelleprojekt fx ved Mjang Dam.  

Sønderborg Kommune har gennemgået alle BNBO med henblik på at vurdere behovet for yderli-

gere indsats for at reducere risikoen for forurening med pesticider fra erhvervsmæssig anvendel-

se i BNBO. Sønderborg Kommune har udsendt brev til alle lodsejere. 

Sønderborg Kommune opfordrede til at opstarte en dialog med lodsejere for at finde interesse-

rede lodsejere.  

Henrik Züricho understregede, at det er vigtigt at komme i gang med arbejdet omkring aftaler-

ne. Deadline er dec. 2022. Der skal være forsøgt at indgå frivillige aftaler. Vi skal vise, at vi har 

gjort, hvad vi kunne. Kun myndigheden har mulighed for at meddele påbud.  

Henrik Züricho anbefalede at starte med Jyllands-siden først, da Als afventer kortlægning. Hen-

rik Züricho tilføjede, at kortlægningen kommer cirka om et år.  

Skulle der opstå mulighed for at indgå en aftale med lodsejere på Als, så skal vi kontakte Søn-

derborg Kommune for at belyse muligheder. 

Peter Petersen og Jeppe Bastholm gennemgik de vandværker, hvor der har været i gang sat en 

dialog med lodsejere indenfor BNBO: 

• Øster Sottrup dialog har været opstartet. Afventer svar fra lodsejer. 

• Iller Vandværk dialog har været opstartet. Der er tale om et mindre areal. Midlertidige 

dyrkningsaftaler er ikke en mulighed.  
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• Avnbøl Ullerup. Lodsejere er ikke indstillet på dialog. Der er fremsendt tilbud/aftale. 

Krav fra lodsejer på 220.000 kr./ha kan ikke imødekommes. Afventer flere afgørelser, 

som muliggør, at der kan fastlægges en erstatning. 

Henrik Züricho gjorde opmærksom på, at der gerne skal foreligge dokumentation for, at der er 

fremsendt en aftale/tilbud til lodsejer med begrundelse for beregning af erstatning. 

 

b) Status Mjang Dam 

Henrik Züricho forklarede, at der fortsat afventes afgørelse fra overtaksationskommisionen. Der 

er enighed mellem parterne, om hvad jorden skal koste, men ikke hvad jorden er værd efter, at 

der er blevet pålagt en begrænsning i form af et forbud mod brug af pesticider. 

Sammen med afgørelserne fra Beder og Egedal er det Henriks forventning, at Miljø- og Fødeva-

reministeriets Departement gennemgår afgørelserne, så det bruges til at etablere metoder til 

vurdering af en erstatnings størrelse. 

 

Punkt 2. 

Dagsorden blev godkendt og referat af bestyrelsesmødet den 21. april 2021 underskrevet.  

 

Punkt 3. 

a. Peter Petersen blev valgt som formand. 

b. Susanne Vesten blev valgt som næstformand. 

c. Jeppe Bastholm blev valgt som kasserer. 

d. Morten S. Nielsen blev valgt sekretær. 

e. Peter Petersen, Jeppe Bastholm og Morten S. Nielsen blev valgt til forhandlingsudvalget. 

 

Punkt 4. 

Bianca Dam forslog, at der fremadrettet ikke bliver benyttet flaskevand til generalforsamlingen 

samt at kræve tilmelding til arrangementet, når der er forplejning, med det formål at begrænse 

madspild.  

Bestyrelsen var enige om at arbejde for at imødekomme det på næste generalforsamling. 
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Anmodning om støtte til ny kildeplads - Broager Vandværk 

Bestyrelsen drøftede anmodningen fra Broager Vandværk om støtte til ny kildeplads. Bestyrelsen 

var enig om, at det skal undersøges, hvad grundlaget er, og om etableringen falder ind under 

Vandsamarbejdets formålsbestemmelser.  

Vandsamarbejdet støtter beskyttelse af BNBO og indsatsområder, og det blev af bestyrelsen vur-

deret, at forslaget fra Broager Vandværk kræver en ændring af vedtægter. 

Bestyrelsen var enige om, at Broager Vandværk skal fremsende ansøgning samt forslag til æn-

dring af vedtægter. En vedtægts ændring skal godkendes på to generalforsamlinger. 

Bestyrelsen drøftede muligheden for at støtte Broager Vandværks udgift til tidligere udført 

grundvandsbeskyttelse ved Vemmingbundvej. Etableret før etableringen af Vandsamarbejdet. 

Det blev besluttet at Peter Petersen kontakter Broager Vandværk for at orientere om muligheder 

og hvad der skal indgå i forslag til ændring af vedtægter. 

 

Praksis for støtte til sløjfning af brønde og boringer. 

Der var enighed om, at det var beklageligt, at der men mødeindkaldelsen var blevet sendt ret-

ningslinjer for støtte til sløjfning af brønde og boring ud uden de reviderede retningslinjer. For-

slaget blev dog godkendt. 

Det blev besluttet på bestyrelsesmødet at indrykke annoncer i ugeaviserne. Susanne Vesten får 

udarbejdet et udkast til en annonce. På næste bestyrelsesmøde gennemgås glemte boringer. 

Susanne Vesten får udarbejdet et udkast. 

Morten S. Nielsen udarbejder regneark til screening af mulige boringer. 

 

Økonomi: 

Jeppe Bastholm fremlagde regnskab. Der er pr. 21.06.2021 en saldo på 1.706.725,6 kr. Der er 

indgået faktura fra NST på som sidste betaling for Oksbøl Skov. Største udgift er derudover nega-

tive renter på indestående. 

Udgifter til Generalforsamling den 17.06.2021 fordeles således, at Våndrådet betaler forplejning 

mens Vandsamarbejdet betaler foredragsholder fra Velas. 

Det fremadrettede takstniveau blev drøftet. Bestyrelsen fremlægger et forslag til beslutning på 

generalforsamlingen i november 2021 jf. Vedtægter §5.  
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Punkt 5. 

Generalforsamling afholdes den 18.11.2021. 

Næste bestyrelsesmøde er den 14.09.2021 kl. 16-18 hos Sonfor.   

 

Den 22. juni 2021 

Morten Søndergaard Nielsen 

  


