Referat
Emne:

Bestyrelsesmøde i Vandsamarbejde

Tid og sted: Tirsdag den 25. august 2020, kl. 16 hos Sonfor.
Deltagere: Peter Petersen, Jeppe Bastholm, Jens Sylvest Pedersen, Peter W. Jørgensen, Hans
Erik Kristoffersen og Susanne Vesten (referent).
Henrik Züricho, Sønderborg Kommune deltog under punkt 1.
Dagsorden:
1. Vi starter mødet sammen med Henrik Züricho, der vil orientere om den politiske proces i forbindelse med grundvandsbeskyttelse af BNBO og indvindingsområder der skal
beskyttes.
b. Status på BNBO` m.m. der skal beskyttes og laves aftaler på.
c. Mjang Dam???
2. Godkendelse af dagsorden for den resterende del af mødet / Underskrift af referater
fra tidligere møde.
3. Orientering og drøftelse af påbegyndte forhandlinger med lodsejere (bilag vedhæftet)
4. Gennemgang af økonomi/ kassebeholdning v/ Jeppe Bastholm
5. Erstatning til Glemte boringer
a. Procedure for at kunne opnå tilskud til sløjfning af boringen.
b. Henvendelse om tilskud til sløjfet boring i Lavensby
c. Gennemgang af overslagspriser for sløjfninger v/ Susanne Vesten
6. Orientering om aflagt kontrolbesøg på beskyttet arealer (del af Bladts ejendom) v/ Susanne Vesten
7. Planlægning af dato for generalforsamling og emner til evt. indlægsholder ud over
selve generalforsamlingen.
8. Eventuelt, herunder næste bestyrelsesmøde
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Punkt 1a.
Henrik Züricho (HZ) orienterede om proces for indgåelse af frivillige dyrkningsaftaler, og denne
proces har været fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget. Processen er, at Vandsamarbejdet forsøger at indgå frivillige aftaler, men hvis der ikke kan opnås enighed, meddeler kommunen påbud efter Miljøbeskyttelseslovens §24 eller 26a.
HZ oplyste, at kommunen vil sende et orienteringsbrev ud til alle berørte lodsejere i BNBO, og at
et udkast sendes til Vandsamarbejdet inden.
Punkt 1b.
HZ fortalte desuden om status for kommunens screening af alle BNBO’er, som skal indberettes til
Miljøstyrelsen inden 1. oktober 2020:
Antal BNBO med pesticidindsats gennemført:

12

Antal BNBO med indsats ikke gennemført:

43

Antal BNBO uden:

20

Antal BNBO i alt:

75

Ifølge denne opgørelse er de 5 BNBO til Rønsdam Vandværk gennemført, og det er også bestyrelsens opfattelse, at vi med aftalen om de 60 ha på matr.nr. 3a, Stenderup var i mål med indsatsen. HZ mener dog nu, at der skal laves aftaler om BNBO på boring 169.799, 169.800 og 169.634,
og at det er Vandsamarbejdet, det skal forhandle. Bestyrelsen ønsker en tilbagemelding på præcis hvilke arealer, der er tale om.
HZ mangler at opgøre hvor mange hektar landbrugsjord i BNBO, der mangler indsats. På Jyllandssiden er dette tal ca. 26 ha.
Punkt 1c.
HZ oplyste, at der i Mjang Dam sagen er indkaldt til møde med taksationskommission i starten af
november. HZ forventer, at sagen går i Overtaksationskommission, og at en endelig afgørelse
først kan forventes i løbet af 2021.

Punkt 2.
Dagsorden blev godkendt, og referat af sidste møde blev underskrevet.
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Punkt 3.
Peter P. orienterede om et indledende forhandlingsmøde med lodsejer i BNBO ved AvnbølUllerup Vandværk. Vi aftalte, at Peter P. melder tilbage til lodsejer, at vi afventer taksationskommissionens afgørelse fra Mjang Dam vandværk.

Punkt 4.
Jeppe gennemgik bevægelser på foreningens konto siden sidste møde. Den aktuelle saldo er
779.312,92. Vi aftalte at indbetale et ekstra afdrag til Sønderborg Kommune for aftalen vedr.
Rønsdam Vandværk på 700.000, - kr. Susanne kontakter kommunen for at få tilsendt faktura.
Sønderborg Forsyning har indgået en afdragsordning på den andel, som udgør de 20% af BNBO
ved Rønsdam Vandværk, og som vandværket selv skal betale. Susanne sørger for, at Vandsamarbejdet sender en faktura på 47.200, - kr. til Sonfor.

Punkt 5.
Susanne gennemgik et forslag til retningslinjer for hvornår Vandsamarbejdet skal yde økonomisk
støtte til sløjfning af boringer. Det drejer sig om gamle boringer, som ikke længere benyttes, og
som udgør en risiko for at forurening fra overfladen kan løbe direkte ned i grundvandsmagasinet.
Vi aftalte følgende ændringer i forhold til forslaget:
-

Vi yder 100% støtte til alle brønde og boringer indenfor BNBO – dog ikke støtte til nedlagte vandværksboringer da dette er en driftsopgave.

-

Vi yder 100% støtte til boringer dybere end 10 meter indenfor OSD (Områder med Særlige
Drikkevandsinteresser).

Susanne retter forslaget til, og gør materialet klar til fremlæggelse på generalforsamlingen i
november 2020. Materialet sendes pr. mail til godkendelse i bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Punkt 6.
Susanne gennemgik rapport fra kontrolbesøg på matr.nr. 3a. Peter P. indarbejder resultat af
kontrolbesøg i formandens beretning på næste generalforsamling.
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Punkt 7.
Peter P. foreslog generalforsamling torsdag den 12. november 2020 kl. 17:30 i Ulkebøl Forsamlingshus med spisning og eksterne foredragsholdere. Peter foreslog kommunen og ”Centrovice”,
som er landbrugsrådgivere. Forslaget blev godkendt.
Vi aftalte at ændre vedtægterne, så regnskabsperioden er 1/10 til 30/9 som besluttet på generalforsamlingen i 2019. Regnskabet skal underskrives af alle i bestyrelsen inden det sendes ud 4
uger før generalforsamlingen. Susanne sørger for at indhente underskrifter, når Jeppe har fået
godkendelse fra revisor.
På valg i 2020 er Peter W. Jørgensen og Jens Sylvest Petersen. Begge modtager genvalg. Desuden
er suppleanter og revisor på valg, og Peter undersøger om de modtager genvalg.

Punkt 8.
Næste bestyrelsesmøde aftales efter Generalforsamlingen.

Den 26. august 2020
Susanne Vesten
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