Referat fra møde i vandrådet for ny Sønderborg Kommune, afholdt den 27. november 2006 på
Hørup-Høruphav Vandværk.
Mødedeltagere:

Colin Anderson
Karsten Iwersen
Peder Pedersen
Axel Nielsen
Lars B. Hansen

Afbud fra:

Steen Andresen

Følgende er trådt ud:

Hermann Johansen

1. Referat fra sidste blev godkendt.

2. Der mødte ingen repræsentanter fra ny Sønderborg Kommune, da der desværre var
sammenfald med andre møder.
Colin har fået oplyst, at man formentlig i 2007 fortsætter med at opkræve for vandforbruget
for de vandværker der i øjeblikket får denne ydelse fra de nuværende kommuner. Men at
man ikke skal forvente denne ordning videreført fremover.
3. Med hensyn til, at få etableret kontaktudvalg i Sundeved og Broager Kommuner tager Colin
fat i FVD for at få oplyst de nærmere retningsliner for vandrådets virksomhed og
kompetence, herunder også relevante arbejdsområder.
Ligeledes bliver Ny Sønderborg Kommune/ Sønderborg Kommune formelt kontaktet,
således at man kan få afklaret kommunens stilling til vandrådets arbejde og det forhold, at
vandværkerne i Broager Kommune ikke ønsker, at være med i kontaktudvalgene.
4. Budgettet rettes til, med de oplysninger man på nuværende har.
5. Det blev besluttet, at repræsentantskab mødet afholdes den 19. april 2007 og næste møde i
vandrådet, afholdes den 25. januar 2007.
På dette møde skal der bl.a. afklares om skal afholde fælles kontaktudvalgs- og
repræsentantskabsmøde.
6. Vandrådet er blevet spurgt, om hvorledes man evt. kunne hjælpe med vandværkerne med
fælles opkrævning og lign.
Ligeledes om samarbejde med Lednings- og Lækagesporing evt. fællesindkøb.
Medlemmerne af vandrådet er positive overfor alle tiltag der på sigt gavner vandværkerne,
men mener på nuværende at det er nødvendigt at få afklaret forholdet mellem vandværkerne
og kommunen.
Man drøftede muligheden for at oprette en database med oplysninger om de enkelte
vandværker, således at man her igennem kunne hente oplysning hvad det enkelte vandværk
kunne hjælpe andre vandværker med, det kunne bl.a. være regnskabshjælp, udlån af udstyr
til spindelsøgning m.m.
7. Ingen konkrete emner under eventuelt

Referent: Lars B. Hansen

