Mødenotat
Vandråd i Sønderborg Kommune, afholdt den 12. juni 2006 på Vollerup Vandrehjem
Deltagere :

Afbud :

Colin Anderson
Karsten Iwersen
Aksel Nielsen
Hermann Johansen
Peter Petersen
Steen Andresen
Lars B. Hansen

Sydals
Formand
Sønderborg Kasserer
Sundeved
Broager
Nordborg
Augustenborg Sekretær
Gråsten
Ingen stedfortræder

Dagsorden :
•
•
•
•
•
•

Status på Broager og Sundeveds deltagelse i Vandrådet
Vandråd for Sønderborg Kommune på internet
Udarbejdelse af materiale til støtte for de enkelte kontaktudvalg
o Standard vedtægter
o Brochure om Vandrådet, hvor står vi ?
Forslag til budget
Deltagelse af repræsentanter fra den nye Sønderborg Kommune ved næste
Vandrådsmøde
Eventuelt

Status Broagers deltagelse i Vandrådet
Hermann Johansen har fremsendt skrivelse til vandværkerne under Broagers Kontaktudvalg. Han
har medsendt referat og vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsamling, og meddelt at der
afholdtes møde i det nye Vandråd den 12. juni, og at han deltog fra Broager.
Hermann afholder møde med vandværkerne i august måned, og forventer at der vil være opbakning
fra tilstrækkelig mange vandværker til deltagelse i Vandrådet.
Sundeveds deltagelse i Vandrådet
Colin Anderson har haft kontakt til Thorkild Bruhn i Sundeved Kommune uden resultat, der er
travlhed med den nye sammenlægning af kommunerne. Colin kontakter Lone Larsen, der er
Miljømedarbejder i Sundeved Kommune samt Jørn Carlsen, Sydals Kommune, for at få etableret
kontakt og for at få processen igangsat mht. etablering af et Kontaktudvalg i Sundeved Kommune,
og forhåbentlig efterfølgende deltagelse i Vandrådet.
Vandråd for Sønderborg Kommune på internet
Det blev besluttet at oprette hjemmesiden under standardopsætningen, som tilbydes af FVD.
Steen Andresen kontakter FVD, og indlægger referater fra tidligere møder ang. etablering af
Vandrådet samt Vedtægter og bestyrelsesmedlemmer.
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Udarbejdelse af materiale til støtte for Kontaktudvalgene
Det er for tidligt at udarbejde brochuremateriale mht. Vandrådets aktiviteter i forhold til
Kontaktudvalgene. Der mangler bl.a. udmelding fra den nye Sønderborg Kommune ang. dennes
stillingtagen til Vandrådets arbejde.
For de Kontaktudvalg der føler behov for formalisering af arbejdet, henvises der til FVD’s
standardvedtægter for Kontaktudvalg.
Forslag til budget
Karsten Iwersen blev bedt om at udarbejde forslag til budget for Vandrådet.
Karsten har efterfølgende hos Amtet indhentet tallene for vandindvindingstilladelserne for de 7
etablerede/mulige Kontaktudvalg. Der har i tidligere referater været nævnt et beløb i relation til 1,oo
øre pr. m3 indvindingstilladelse for de private og kommunale vandværker. Det beløb har været på
ca. 98.000 kr., men med de sidste tal vil det maksimalt kunne blive på ca. 74.000 kr.
Der blev diskuteret forskellige input til budgettet.
• Forventet 6 årlige bestyrelsesmøder, nok lidt flere i opstarten
• Mødehonorar + kørselspenge
• Formand og kasserer lønnet på et fornuftigt niveau i forhold til arbejdsindsats
• Se på hvordan det er gjort i Aabenraa Vandråd
Det endelige budget skal godkendes på Repræsentantskabsmødet April 2007
Frem til det godkendte budget afholdes mødeudgifterne af ”værten”, for dette møde Vollerup
Vandværk, og der fremsendes derefter faktura til de fremmødte, til afregning i det vandværk man
tilhører.
Deltagelse fra den nye Sønderborg Kommune ved næste møde
Der var enighed om, at det var vigtigt, at der skabes kontakt til den nye Sønderborg Kommune, og
at der til næste møde skal være repræsentation fra kommunen ved mødet.
Eventuelt
Der er mange spørgsmål mht. det fremtidige samarbejde til Kontaktudvalgene og til den nye
Sønderborg Kommune, men den endelige struktur og besættelse af de forskellige ledende poster i
den nye kommune skal først være på plads.
Næste møde : Er aftalt til torsdag den 14. september. Stedet vil blive meddelt senere fra
Formanden, og tidspunktet kan evt.. blive ændret afhængig af deltagelsen af den
Kommunale deltager.

Steen Andresen
Sekretær
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