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Bestyrelsesmøde den 12. marts. 2015  

Sted: Sonfor 

Valgte. 

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 
Inden mødet orienterede Arne om at Johannes Johansen var afgået ved døden. 
Bestyrelsen vil savne hans indsats i Vandrådet. 

Aktion 

Planlægning af ordinært repræsentantskabsmøde ifølge § 4. Ved Arne 
Følgende dagsorden blev vedtaget: 
Indlæg ved Vand og Jord 
Behovsstyret indsatsplan ved Jørgen K. Andersen 
Peter Petersens forslag til dagsorden er efter mødet ændret til et indlæg og kan derfor 
ikke bringes til afstemning med efterfølgende opgaver til bestyrelsen. 
Svar på naturstyrelsens brev om Vandsamarbejde ved Ole Wiil 
Ordinær Repræsentantskabsmøde. Herunder gennemgik man Bestyrelsens beretning 
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som formanden havde udarbejdet. Arne meddelte at han ikke vil genopstille. 
Der var indkommet et forslag til dagsorden fra Peter Petersen Oksbøl vandværk. I en 
efterfølgende telefonsamtale. Det blev aftalt af Peter i stedet fil ¼ time til at fortælle 
om sine ideer til Vandsamarbejde. 
Bjarne har bestilt den store sal i Ulkebøl forsamlingshus. 
Arne udsender indbydelse og dagsorden. 

 
 
 
 
Bjarne 
Arne 

Regnskab for 2014 og budget for 2015. Ved Bjarne 
Bestyrelsen glædede sig over, at vi har en sund økonomi uden behov for at øge 
kontingentet. Kursusaktiviteterne har givet et anseeligt overskud. 
Budgettet for 2015 blev godkendt 

Bjarne 

Ny WEB master. Ved Bjarne 
Bjarne finder at administrationen af vor hjemmeside er meget tidkrævende og bør 
overgives til professionelle kræfter. Han foreslog Alsbogføring.dk.  
Det blev vedtaget. Bjarne gør det fornødne. 

 
 
 
Bjarne 

Vandsamarbejde. 
Emnet gav anledning til en lang diskussion ansporet af nogle tanker Arne fremlagde. 
Et medlem var så interneret i Vandsamarbejde, selv om det vandværk vedkommende 
repræsenterer, ikke bliver berørt, at han sætter sin formandspost ind på at 
vandværket skal gå ind i et Vandsamarbejde. 
Det blev også diskuteret, hvordan man fortæller forbrugerne at vandprisen stiger med 
op til 1,25 kr/m3(kommunes tal). Det ville måske være lettere, hvis man afventede af 
Naturstyrelsen bruger § 48 (tvang). Så kan man sige, at det er kommunen der har 
besluttet at det skal være sådan. 

 

Kommunes udspil om ny sammensætning af vandprøverne ved boringskontrol. Ved 
Arne 
Arne fortalte om sit møde med Jakob og Susanna. Om deres manglende lyst til at 
udarbejde en samlet oversigt over sammensætningen af vandprøverne. De mente, at 
det var en overkommelig merudgift, at tage de ekstra prøver ved boringerne. Senere 
ændrede de holdning og ønskede at prøverne også skulle tages på afgang vandværk, 
som det fremgår af bekendtgørelsen. Arne havde gjort opmærksom på dette forhold 
inden han udsendte det første rundebrev. Derfor var Arne nødsaget til at udsende 
endnu et rundebrev med rettelsen. 
Arne fortalte at Susanna nu vil spørge sit juridiske bagland om kommune skulle 
udarbejde en oversigt over vandprøvernes sammensætning. Vi afventer spændt 
svaret og undre os over at en så lille en opgave skal tage så lang tid. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arne 

Møde med kommunen. Kommunen har foreslået den 8. april: 
Spørgsmål afført af høringssvaret til Indsatsplanen for Sønderborg Øst. Ved Arne 
Ad svar 2. Kommunen burde udarbejde et notat over der forskellige metoder 
udbetalingen af erstatning til de berørte lodsejerne kan organiseres på. 
Ad svar 6. Vandrådet godtager ikke svaret i punkt 6. Vi er sikre på at borgerne i 
Sønderborg kommune er interesseret i at vide hvad vandet kommer til at koste. Det 
kan tolkes som økonomisk uansvarligt ikke at lave et overslag. 
Ad svar  7. vi forstår ikke svaret. Se f. eks. Bilag 1 fig. 2-4. Nyeste registrering er 
2006. 
Arne gennemgik spørgsmålene.  
Man var enige i en undren over, at ingen på rådhuset interesserer sig for hvilke 
økonomiske byrder man pålægger borgerne. Vi er sikre på at Landboforeningerne vil 
være behjælpelige med at lave overslag for hvad erstatningerne kommer til at 
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andrage. Et overslag er alt hvad vi forventer.  
Det må også være relevant at inddrage økonomien når man skal vælge metode til at 
beskytte grundvandet. På Nordals har man vist at der er andre måder at gøre det på. 

Beredskabsplaner. Ved Arne 
Kommune har oplyst at der kun er indlevet 4 beredskabsplaner. Arne kunne berette at 
man på trods af det ringe antal kan vente meget længe på at få sin plan vedtaget. 
Kommunes og ministeriets vejledninger i hvordan man laver en indsatsplan lider af at 
man ikke beskriver hvem der skal læse og bruge den. Vandværksfolkene er vant til at 
håndterer problemer på vandværket. De behøver ikke lange udredninger for hvad 
man gør. 

 

Forureningen på Danfoss grundene i Elsmark og Lunden. Ved Arne. 
Arne udtrykte sin frustration over at man stadig ikke kan få informationer om, hvor 
omfattende forureningen i Lunden og Elsmark er. Jørgen kunne berette at rapporten 
er færdig. 
Arne fremlage et kort fra Danmarks Miljøportal der viser at store områder er udpeget 
under og omkring Danfoss er udpeget som forurenet.   Vandværkerne er med rette 
nervøse, idet Danfoss forureningen ligger oven på det margasin alle vandværlerne på 
Nordals trækker vand fra.

 
Vandværkerne  

 

Nordals gruppen. Ved Peter og Arne 
Man var enige i at det var interessant, at se at der var andre metoder at beskytte 
grundvandet på end dem kommunen har foreslået. Man tvivler dog på, at kommunen 
vil lytte. Det ville være et ubærligt prestigetab, at skulle skotte egne planer. Man kan 
kun håbe på at de vil bruge dele at ideerne fra den alternative plan for Nordals. 

 

Eventuelt. 
Arne orienterede om ar FVD har udarbejdet en ny vejledning for Regulativ. 
Kommunes jurister har imidlertid fundet så mange fejl i vejledningen, at Arne har 
sendt den til FVD, så de kan kommenterer rettelserne. 
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Arne Lhjungmann Pedersen, Formand 


