Vandrådet i Sønderborg kommune

Bestyrelsesmøde den 20. marts 2013
Sted: Sonfor
Deltagere:
Navn og titel
Torben Bang Nielsen
Formand*
Arne Lhjungmann
Pedersen
sekretær
Bjarne Bohsen
Kasserer
Ejvind Thorstensen
Bestyrelsesmedlem
Johannes Johannsen
Bestyrelsesmedlem
Jacob Vølkers
Bestyrelsesmedlem
Poul Martin
Andersen
Bestyrelsesmedlem
Niels-Chr. Porskjær
Bestyrelsesmedlem

Adresse
Brunhoved 9, Dybbøl
6400 Sønderborg
Skovtoften 6,
6430 Nordborg

Vandværk
Dybbøl Banke
Vandværk
Havnbjerg
Vandforsyningsselskab

Tlf/mobil
74 48 64 35
50 66 64 35
88 81 83 83
26 44 48 08

e-mail
tb.nielsen@tdcadsl.dk

Kystvej 6 a,
6320 Egernsund
Udsigten 23
6400 Sønderborg
Gl. Landevej 12, Vester
Sottrup
6400 Sønderborg
Kær Bygade 3
6400 sønderborg
Skeldevej 31
6310 Broager

Egernsund Vandværk

74 44 08 86
21 25 60 14
74 42 49 94
40 85 49 95
74 46 83 76
21 21 55 33

regnskab@sonderborgvandraad.dk
nset@os.dk

74 42 56 74
30343568
74 65 27 06
40 68 36 40

ljvoe@mail.dk

Ellegårdsvej 8,
6400 Sønderborg

Sønderborg Forsyning

88 43 53 57
60 40 53 57

ncpo@sonfor.dk

Sydals Øst
Vandforsyning
Vester Sottrup
Vandværk
Kær vandværk
Gammelgab Dynt
Vandværk

havnbjergvv@gmail.com

Gl.landevej12@os.dk

pmva@bbsyd.dk

Jacob havde meldt afbud. Ejvind udeblev.
*) Torben meddelte etter eget valg midt under mødet at trække sig som formand. Fratrædelsen blev
accepteret af bestyrelsen, der derefter valgte Arne som formand. Poul overtager posten som sekretær ved
repræsentantskabsmødet.
Referat
1. Opfølgning på sidste referat for Vandrådet i Sønderborg kommune
1.1 Fælles aftale på vandanalyser, opfølgning + omtale til Repræsentantskabsmødet.
Arne indvilgede i at omtale aftalen og det sidste hektiske forløb. Det vil blive en del af
bestyrelsesberetningen ved Arne
1.2 Vandrådets formålsparagraf § 2.
Torben havde speciel fokus på første afsnit der lyder: ” Vandrådets formål er at virke som
kontaktorgan for vandsamarbejde mellem alle almene vandværker i Sønderborg
kommune, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med
henblik på at koordinering af fælles opgaver som:”
Vi konstaterede, at vi først nu har haft topartsmøder mellem kommunen og Vandrådet.
Ud af paragraffen fremgår, at vandrådet, skal virke for alle vandværker. Omfatter det også
vandværker der står uden for Vandrådet? Vi opfatter det som at vi skal primært virke for
de vandværker der er medlem af Vandrådet. Vandrådet hat haft tradition for at afholde et
møde om året, hvor alle almene vandværker i kommunen er inviteret. Det svækker dog
vandrådets gennemslagskraft, at nogle vandværker står uden for Vandrådet. Nogle
vandværker i kommuner har fravalgt Vadrådet.
1.3 Opfølgning på dialog møde med kommunen den 13 marts 2013.
Ved mødets begyndelse meddelte Henrik Züricho. at han ville udarbejde et referat. For at
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fastholde vores opfattelse af mødet besluttede vi, at udarbejde vores eget mødereferat.
Det skal ikke ses som en kritik af kommunes referat.
Kommunes referat forelå kort inden mødet, derfor var det kun to mødedeltagere, der
havde haft lejlighed til at læse referatet.
Punkt 10 i kommunes referat blev dog diskuteret. Det ser ud til at kommunen arbejder
med planer om, at udgifterne til udredning af erstatning til de landmænd, der bliver ramt
at dyrkningsbegrænsninger som konsekvens af Indsatspalerne, skal fordeles solidarisk
mellem forbrugerne. Da vandrådet tidligere har afvist at påtage sig den opgave, er det vel
en naturlig konsekvens. Arne har sendt kommunens plan til FVD for juridisk vurdering.
Der var også en generel diskussion bestyrelsen imellem, om man kan forvente at
udpegning af beskyttelseszoner sker ud fra rent objektive parametre, eller om der er en
politisk indflydelse?
Det blev besluttet at både Vandrådets og kommunens referat skulle lægges ud på
vandrådets hjemmeside i området ”Kun for medlemmer”
1.4 Ideliste til spørgsmål til kommunen
Bestyrelsesmedlemmerne blev opfordret til at samle spørgsmål sammen til næste møde
med kommunen
2. Ekstra indbetaling til teknisk/juridisk bistand i forhold til indsatsplaner. Bjarnes
oplæg.
Niels-Christian (Sonfor) meddelte, at Sonfor ikke kunne gå ind for, at der blev afsat penge i
budgettet til juridisk/geologisk bistand. Han lovede som kompensation at Vandrådet
kunne trække på Sonfors ekspertise.
Med den udmelding er forslaget i realiteten faldet, hvilket bestyrelsen tog ad nota. Den
øvrige bestyrelse tog denne beslutning i lyset af at Sonfor betaler langt det største
kontingent i foreningen.
3. Hvordan håndterer vi bekendtgørelse 132. se artikler i vandposten nr. 187, 2013
Bekendtgørelsen omhandler kvaliteters sikring for almene vandværker. Den omfatter alle
almene vandværker. Kravene til vandværkerne stiger med den udpumpede vandmængde.
Planen skan være implementeret ved udgangen af 2014.
FVD har allerede et uddannelsesprogram.
Bestyrelsen besluttede at informere om bekendtgørelsen eventuelt ved at inviterer
foredragsholdere.
4. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 16. april 2013. Ulkebøl Forsamlingshus er
bestilt/reserveret d.d. af TBN.
Bjarne kontakter Forsamlingshuset vedr. antal og forplejning.
Det blev aftalt at Kommunen skulle inviteres til at holde et indlæg af max 45 minutters
varighed.
4.1 Valg af dirigent
Under dette punkt meddelte Torben at han agtede at træde tilbage som formand med
øjeblikkelig virkning på grund af at han ikke kunne tåle presset. Det blev accepteret af
bestyrelsen. Arne blev valgt som formand og Poul overtog posten som sekretær ved
repræsentantskabsmødet.
Bjarne udsender indbydelsen
Jens Peter Kock blev som bestyrelsens forslag, hvilket han accepterede.
4.2 Bestyrelsens beretning v. formanden
Torben gennemgik det han havde lavet af bestyrelsens beretning. Torben sender sir
udkast til Arne
4.3 Det reviderede regnskab til godkendelse af bestyrelsen
Bjarne fremlage regnskabet. Det blev accepteret af bestyrelsen.

Alle
Bjarne

Bjarne
Poul

Torben
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4.4 Budget og kontingent for det kommende år som aftalt på sidste møde og budget til
godkendelse af bestyrelsen
Kontingentet er blevet fordoblet så det nu er tilbage på normalt niveau. Da forslaget med
et ekstra kontingent til ekspert bistand er faldet, må Bjarne udarbejde et nyt budget for
2013.
4.5 Behandling af indkomne forslag.
Det er endnu ikke indkommet noget forslag
4.6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen –
Torben
Arne og
Bjarne er på valg
Suppleanterne Hans Peter Kock og
Harald Peter Jensen er på valg
4.7 Valg af revisor og revisorsuppleant –
Revisor suppleant Børge Sørensen er på valg.
4.8 Evt.
5 Evt.
Niels-Christian nævnte at Sonfor ønsker at forny sine kontrakter med vandværkerne
vedrørende levering af vandmåleraflæsning til Sonfors spillevandsafdeling. Anledningen er
at aftalen udløber i år. Vandrådet er inviteret til at kommentere den nye kontrakt.
Næste møde se punkt 4

Bjarne

Alle

31. marts 2013
Arne Lhjungmann Pedersen
Formand og sekretær.
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