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Johannes havde meldt afbudReferat
Opfølgning på stormøde
Resultat af undersøgelse af mulighederne for at opnå en fælles rabat på vandprøver.
Arne fremlagde resultatet af sine undersøgelser, Se vedlagte præsentation.
Bestyrelsen valgte at gøre brug af tilbuddet fra Eurofins, da var kun en marginal forskel
mellem tilbuddet fra Malina og Eurofins.
Det blev vurderet at Eurofins er det mest resursefulde firma af de to og har et godt
kendskab til mange af vandværkerne i Sønderborg kommune Eurofins.
Som det fremgår af de nye prøveplaner, se vedlagte, er en del af prøverne afhængige af
de forrige prøver. Andre prøver udvides afhængig af resultatet af grundprøven. Den viden
har Eurofins umiddelbart.
Bestyrelsen er tilfreds med at mange vandværker nu kan se frem til en betydelig reduktion
af udgifterne til vandprøver.
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Vandrådet i Sønderborg kommune
Opfølgning på stormøde
Termografi
Torben havde et par spørgsmål til hvorfor Eegholm var valgt. Der var tilsyneladende et
andet firma der var marginalt billigere.
Ejvind der har stået for at indsamle priserne forklarede at tilbuddene ikke umiddelbart kan
sammenlines. Nogle tilbud er baseret på den faktiske ydelse andre er en fast pris pr
vandværk.
Arne savnede en definition på begrebet ”Vandværk” Ville prisen var den samme hvis
vandværket omfattede flere fjerntliggende råvandsstationer, hvor der også skulle
termograferes. Næppe.
Det kom intet nyt frem som ikke allerede var kendt på forrige bestyrelsesmøde.
Torben erklærede at han ikke følte sig forpligtiget til at gøre brug af Eegholms tilbud. Det
blev taget til efterretning.
Anbefalinger fra Ole Will (FVD), specielt punkterne:



Torben

Alle

Vor formålsparagraf
Koordinationsforum.

Ad 1:Der udspandt sig en lang diskussion om vi opfyldte formålsparagrafen. (§ 2)
Der var enighed at vi ikke opfyldte rollen som kontaktorgan mellem kommunen og de
almene vandværker i kommunen. På nuværende tidspunkt er der næsten igen udveksling
af synspunkter, så det kan kun gå fremad. Der blev nævnt mange eksempler på, hvor
emner på hvor Vandrådet kunne have virket som kontaktorgan.
Torben fik til opgave at kontakte kommunen og fremsætte vort ønske om et sådant
samarbejde. På det første møde skulle vi blive enige om på hvilke punkter, der kunne
samarbejdes.
Ad 2: Torben er FVD’s repræsenterer FVD i Koordinationsforum. Han har kontaktet Henrik Torben
Zuricho få at få oplyst om der havde været et møde i 2012. Svaret var nej. Undskyldningen
skyldes nedsæringer. Vandrådet vil ikke gøre noget for at vække Koordinationsforum til
live igen med den nuværende konstellation, men følge udviklingen for der
tværkommunale samarbejde.
Det nuværende Koordinationsforum dækker alle kommuner inden for det gamle
Sønderjyllands amt. En konstruktion alle Vandråd samt FVD protesterede imod allerede i
2007.
+25 meter zone
Arne
Arne fremlage svar på spørgsmål han havde stillet til NaturErhvervsstyrelsen. Se vedlagte.
Arne opfordrede til at man samler alle spørgsmål/svar til NaturerHvervsstyrelsen på vor
hjemmeside, idet NaturErhversstyrelsen er overbelast. Herved kan andre måse fine svar i
de sager, der allerede er behandlet.
Vandrådets bistand og indsats i forhold til de enkelte vandværkers opgaver udløst af
indsatsplanerne, og hvordan vi i givet fald skaffer pengene til denne indsats.
Vandrådets generelle holdning er: At bestyrelsen var/er enig om, at vi vil gøre en forskel i
forbindelse med indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelsen. Det arbejde som kommune
har lavet skal kigges igennem og forklares af eksperter, som financiers gennem Vandrådet.
Der udspandt sig en længere diskussion omkring, hvor stort et beløb der skulle afsættes.
Det blev aftalt at Bjarne skulle undersøge hvad andre afsætter?
Bjarne
Det andet spørgsmål var, om det skulle være en kontingentforhøjelse eller et
tidsbegrænset tillæg til kontingentet. Der var flertal for den sidste model.
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Vandrådet i Sønderborg kommune
Det tredje spørgsmål var, hvordan udgiften skulle fordeles mellem vandværkerne. I dag er
det sådan at SONFOR betaler næsten 30 % af det samlede kontingent til Vandrådet idet
kontingentet er xx øre pr m3 i Vandindvindingstilladelsen. En model der er afviger fra
FVD’s anbefaling. Det blev foreslået, at det tidsbegrænsede kontingent skulle et bidrag pr
vandværk plus et bidrag pr m3 i Vandindvindingstilladelsen. Bjarne skulle udarbejde en
model. Således at vi på næste møde kunne lettere kunne overskue de økonomiske
konsekvenser.
De store vandværker, der var repræsenteret om bordet ønskede overraskende nok et fast
beløb pr. medlem, mens de mindre ønske et beløb afhængig af vandindvindingstilladelsen.
Niels- Christians argument var at et lille vandværk havde lige så megen glæde af den
omtalte bistand som et stort.
Niels Christian har efter mødet ønsket følgende optaget i referatet: ”Selve finansieringen
af denne specielle udfordring kan Sønderborg Forsyning (SF) ikke stå for, men SF vil gerne
deltage på lige fod med alle andre vandværker i kommunen. (et fast beløb pr.
vandværk/selvskab). Dette begrundes blandt andet med, at SF i forvejen bærer en stor del
af udgifterne i vandrådet.
Et rimeligt niveau er mellem 2000 og 5000 kr./ vandværk.”

Bjarne

Arne gjorde opmærksom på at et sådant tidsbegrænset kontingent kunne være i strid med
vore vedtægter. Den almindelige opfattelse var dog at hvis kontingentet var vedtaget på
et Repræsentantskabsmøde, var vedtægterne overholdt.
Det blev diskuteret om vi skulle indkalde til at ekstraordinært Repræsentantskabs møde
med det ekstra kontingent som eneste punkt. Vi opnåde ikke enighed, men det bliver
svært at nå det. Det afhænger af hvornår Torben får indkaldt til næste møde og om vi kan
blive enige.
Torben indkalder til næste møde.
Næste bestyrelsesmøde møde afhænger af mødet med Sønderborg Kommune som
Torben kontakter Kommunen om

Arne Lhjungmann Pedersen
Sekretær
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