Vandrådet i Sønderborg kommune
Møde den 18. august 2011
Brunhoved 9. Dybøl
Deltagere:
Torben Bang Nielsen
Arne Lhjungmann
Pedersen
Bjarne Bohsen
Ejvind Thorstensen
Johannes Johannsen
Børge Hansen
Jens Moos
Niels-Chr. Porskjær

Brunhoved 9, Dybbøl
6400 Sønderborg
Skovtoften 6,
6430 Nordborg
Kystvej 6 a,
6320 Egernsund
Birkemose 192,
6470 Sydals
Gl. Landevej 12, Vester
Sottrup
6400 Sønderborg
Midtballe 4, Skelde6310
Broager
Dalsgårdsvej 4, Dalsgård
6300 Gråsten
Ellegårdsvej 8,
6400 Sønderborg

Dybbøl Banke
Vandværk
Havnbjerg
Vandforsyningsselskab

74 48 64 35

40 43 89 50

88 81 83 83

26 44 48 08

Egernsund Vandværk

74 44 08 86

21 25 60 14

Sydals Øst
Vandforsyning

74 42 49 94

Vester Sottrup
Vandværk

74 46 83 76

Skelde Vandværk

74 44 06 62

Dalsgård Vandværk

74 65 07 24

Sønderborg Forsyning

88 43 53 57

21 21 55 33

60 40 53 57

Fraværende: Ejvind
Referat
Adresseliste m.v.
Arne rundsender den sidste adresseliste til revision.
Der er tilføjet et fanblad med faktureringsadresser. Den kordineres mellem Arne og Bjarne
Adresselisten koordineres jævnligt mellem Arne og WEB master.
Ref. fra regionsmøde i FVD 5. maj 2011
Arne gav en mundtlig orientering. Vort aktivitetsniveau på samme niveau som de øvrige
vandråd. Det er meget forskelligt hvad de enkelte vandråd vælger at arbejde med.
Repræsentanter for FVD betonede igen hvor vigtigt Vandrådenes arbejde er, specielt nu
hvor de fremtidige vandindvindingsplaner bliver fastlagt.
Efterfølgende var der en diskussion om, hvordan man sikrer forsyningen ved en
forurening. Specielt blev det diskuteret om man kan bruge UV lys til at rense vandet i en
nødsituation.
Ref. fra Koordinationsforum afholdt 3. maj 2011
Johannes orienterede om mødet. Se i øvrigt separat mødereferat.
Drøftelse af ”Forslag til indsatsplan for Blæsborg og Mjang Dam vandværker”
Der udspandt sig en længere diskussion om hvem, der skal betale, hvis brugen af jord op
til et vandværket begrænses. Der tales om en fond, uden det fremgår klart hvilken fond.
Der blev rejst kritik af læsbarheden og omfanget. Mange gentagelser.
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Drøftelse af ”Regulativ for drikkevand”
Arne fremlage forslaget, der følger FVDs forslag til mindste detalje. Der er en enkelt
tilføjelse med hensyn til bimålere. Den går kort us fra at såfremt at et vandværk aflæser en
bimåler så vandværket også sikre at dens målenøjagtighed sikres på samme måde som
bimålere. Enen udskiftning hver 6 år eller sample test. Se i øvrigt reglerne på FVDs
hjemmeside.
Der er nogle vandværk der ikke vil aflæse bimålere for Forsyning Sønderborg. Sønderborg
Syd vil derfor finde en alternativ løsning.
Medhensyn til stophaner. Såfremt de står på forbrugerens matrikel, er de en del af
Jordledningen of matrikelejeren skal derfor vedligeholde stophanen. Det nogle
vandværker der ikke følger den regel. Hvis de ikke gør er det vigtigt at den behandler alle
matikelejere ens ifølge FVD.
Bestyrelsen får yderligere 3 uger til at læse og kommenterer forslaget.
Forslaget er næsten identisk med de regulativer man har anvendt i Broager og Nordborg
kommune
Takstblad
Skabelonen er godkendt. Arne fremsender skabelonen til Susanne Esbensen
Oplæg fra Syd Energi vedr. tilbud på økonomistyring og aflæsning.
Sydenergi har sendt os tilbud på at de udsender regninger sammen med elregningen.
Derudover har de tilbudt fjernaflæsning.
Torben havde lavet en udmærket overslag over udgifterne. Ud fra det måtte vi
konkludere, at det ikke er kunne konkurrerer med andre løsninger.
Økonomi/status
Det er udbetalt for meget i honorar/diæter. Det modregnes i de kommende udbetalinger.
Bjarne nedskriver diæt- og honorarregler.
Bjarne påregner at udsende regninger i september. Vi benytter denne lejlighed til at
medsende indbydelse til næste møde sammen med forslag til vedtægter og takstblad.
Efterårsmøde for alle vandværker?
Takstblad (AL)
Regulativ (AL)
Tilbud fra SES (TBN)
Administration af bimålere (NCPO)
Kommunen (indsatsplaner) (TB)
Bjarne bestiller Ulkebøl forsamlingshus til den 17. november kl. 19:30
Formøde den 3 november kl. 19:30
Eventuelt
Intet til referatet.

Referent: Arne Lhjungmann Pedersen; Havnbjerg.
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