
Vandrådet i Sønderborg kommune 
 

Side 1 
30. april 2011 

Møde den 6 juni 2012 

Sted: Ing. Esbensen a/s, Møllegade 54-56, 6400 Sønderborg  

Deltagere: 

Navn og titel adresse Vandværk Tlf/mobil e-mail 

Torben Bang Nielsen  
Formand 
 

Brunhoved 9, Dybbøl 
6400 Sønderborg 

Dybbøl Banke 
Vandværk 

74 48 64 35 
40 43 89 50 

tb.nielsen@tdcadsl.dk 

Arne Lhjungmann 
Pedersen 
sekretær 

Skovtoften 6, 
6430 Nordborg 

Havnbjerg 
Vandforsyningsselskab 

88 81 83 83 
26 44 48 08 

havnbjergvv@gmail.com 

Bjarne Bohsen 
Kasserer 

Kystvej 6 a, 
6320 Egernsund 

Egernsund Vandværk 74 44 08 86 
21 25 60 14 

regnskab@sonderborg-
vandraad.dk 

Ejvind Thorstensen 
Bestyrelsesmedlem 

Birkemose 192, 
6470 Sydals 

Sydals Øst 
Vandforsyning 

74 42 49 94 
40 85 49 95 

 nset@os.dk 

Johannes Johannsen 
Bestyrelsesmedlem 

Gl. Landevej 12, Vester 
Sottrup 
 6400 Sønderborg 

Vester Sottrup 
Vandværk 

74 46 83 76 
21 21 55 33 

Gl.landevej12@os.dk 

Jacob Vølkers 
Bestyrelsesmedlem 

Kær Bygade 3 
6400 sønderborg 

Kær vandværk 74 42 56 74 
30343568 

ljvoe@mail.dk 

Poul Martin 
Andersen 
Bestyrelsesmedlem 

Skeldevej 31 
6310 Broager 

Gammelgab Dynt 
Vandværk 

74 65 27 06 
40 68 36 40 

pmva@bbsyd.dk 

Niels-Chr. Porskjær 
Bestyrelsesmedlem 

Ellegårdsvej 8, 
6400 Sønderborg 

Sønderborg Forsyning 88 43 53 57 
60 40 53 57 

ncpo@sonfor.dk 

 

Fraværende: Ejvind og Johannes havde meldt afbud. 

Referat Aktion 

Bestyrelsens sammensætning 
Vort nye medlem af bestyrelsen (Poul Martin Andersen) spurgte om han stadig kunne 
være medlem af bestyrelsen, han er netop udtrådt af bestyrelsen for Gammelgab Dynt 
vandværk. Ifølge vedtægterne er han således ikke valgbar.  Vedtægterne giver ingen 
anvisninger på, hvordan man skal forholde sig i denne situation. 
Da Poul selv gerne ville fortsætte på sin post besluttede en enstemmig bestyrelse at 
godkende at han fortsætter sin valgperiode ud. (2 år) 

Ingen 

Skema over valgperiode 
Bestyrelsen diskuterede igen hele proceduren med opstilling og valg af 
bestyrelsesmedlemmer som det fremgår af § 7. 
Specielt er vedtægterne uklare med hensyn til hvor ofte suppleanter er på valg. I år fulgte 
man den praksis at suppleanter er på valg hvert år. § 7 styk 2 beskriver hvornår en 
suppleant skal på valg såfremt vedkommende træder ind i stedet for et 
bestyrelsesmedlem. Vi tolker § 7 således at vedkommende er på valg det år, hvor det 
afgående medlem ville have været på valg. I givet kan en suppleant kunne sidde i 
bestyrelsen op til 2 år. 
Torben færdiggør oversigt over, hvem der er på valg hvornår. 

Torben 
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Nødforsyning. Spørgsmål fra Guderup 
Sønderborg Forsyning har pt. ingen interesse i en forsyningsledning til Nordborg og 
dermed en nødforsyning til Guderup. Opstår der et projektforslag vil vi selvfølgelig kigge 
derpå. 
Vil det være muligt at Guderup VV igennem sin ledning til Stevning opretter en 
nødforsyningsledning til Svenstrup VV?  
Torben meddeler Guderup VV Vandrådets stilling. 
Nødforsyning med 3 trailer vil beløbe sig til ca. 2,5 mio. inkl. udpumpningsanlæg på 
vandværk, indpumpningsanlæg og garage. Forslaget blev afslået til videre bearbejdning. 
 

Niels 
Christian 
 
 
 
 
Torben 

Termografi 
Ejvind havde meddelt afbud. Torben fremlage de indkomne tilbud. Ejvind arbejder videre 
med opgaven og fremlægger sine anbefalinger på næste møde. 

Ejvind 
 

Spørgsmål fra Havnbjerg Vandforsyningsselskab 

Punkt 1: Vi ønsker at vide hvilken position Vandrådets repræsentant vil tage i de 
kommende forhandlinger i følgegruppen for Indsatsplanerne for Nordals, hvor der 
ud over Vandrådet deltager: 

 Danmarks naturfredningsforening 

 Landbo syd  

 Nordborg golfklub 

 De involverede vandværker 

 Sønderborg kommune 

 Naturstyrelsen 
Her tænker vi specielt erstatningerne størrelse (kr/ha) og typisk pris ved køb af jord 
og kriterier for udpegning af Indsatsområder? 
Spørgsmål fra Havnbjerg Vandforsyningsselskab 
 
Vandrådet gennemgik erfaringerne specielt fra arbejdet med indsatsplanerne for Nordals. 
Vandrådet anbefaler at man anvender vejledning 308 fra FVD (tilgængelig på Vandrådets 
hjemmeside), når der skal forhandles erstatning, og ikke at betaler erstatninger høje end 
nævnt i denne vejledning. 
Der var noget uklarhed med hensyn til forhandlingsforløber med de lodsejere, der bliver 
ramt at dyrkningsbegrænsninger. I tilfældet Nordals vil kommunen sende et brev til de 
berørte lodsejere. Men hvad så? Torben lovede at afkræve kommunen en handlingsplan. 
Vandrådet er enig med FVD, der fraråder at købe jord. 
Vandrådet vil følge udarbejdelsen at de kommende indsatsplaner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torben 

Spørgsmål fra Havnbjerg Vandforsyningsselskab 

Punkt 2: Vil Vandrådet tage initiativet til at oprette en fond til at koordinerer 
udbetaling af erstatning for indskrænkninger i brugsretten i indsatsområderne, 
således at omkostninger deles solidarisk mellem vandforbrugerne i Sønderborg 
kommune? 
Nej Vandrådet vil ikke oprette en sådan fond. Dels er der vandværker, der allerede 
har meddelt, at de ikke vil være med, dels vil det medføre en hel del bureaukrati, 
som måske vil forhindre at man opnår det optimale forhandlingsresultat.  
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Spørgsmål fra Havnbjerg Vandforsyningsselskab 

Punkt 3: Vil Vandrådet assisterer ved udarbejdelse af dyrkningsaftaler? 
Ja, Vandrådets vil opfordre FVD til at udarbejde en sådan vejledning.  
Arne tager kontakt til FVD 
 

 
 
 
Arne 

Spørgsmål fra Havnbjerg Vandforsyningsselskab 

Punkt 4: Vil Vandrådet stille resurser til rådighed til en geologisk vurdering af 
Indsatsplanerne idet det har vist sig at nogle at konklusionerne er baseret på 
forældede data? 
Vandrådet hat ikke afsat resurser i budgettet til den slags opgaver. Vandrådet vil 
overveje om det er nødvendigt, eventuelt ved en ændring af budgettet. 
P. t. kan Vandrådet kun bidrage med at knytte de nødvendige kontakter.  

 

Eventuelt 
Det var et par punkter af intern karakter Vandrådets medlemmer imellem. 
 

 

Næste møde: 
Den 21. august. Torben udsender dagsorden og informationer om mødested og 
mødetidspunkt. 
Et punkt bliver planlægning af efterårets Repræsentantskabsmøde. 

 

 

Arne Lhjungmann Pedersen 

Sekretær 

 


