Vandrådet i Sønderborg Kommune

Referat
Mødedato:

19. juni 2008

Mødetid:

19,00 afbud fra Erik Petz
Den nyvalgte revisor var inviteret og deltog

Mødested:

Vollerup-Ulkelbøl Vandværk, Linbækvej 7, 6400
Sønderborg

Dagsorden
1. Opfølgning fra mødet den 24-04-2008
a. Konstituering
Formand, Kasserer og Sekretær blev genvalgt
b. Mødeforløbet, er der noget der kan gøres bedre
Der var et ønske om at dagsordnen følges slavisk ved stram styring
Stedet for generalforsamlingen er centralt, der var forskellige forslag
til beværtning i forbindelse med generalforsamlingen.
c. Opsamling af berørte punkter
i. Vedtægter
Punktet omkring deltagelse af alle lokaludvalg er ikke indført i
vedtægterne. Der var enighed om at nedsætte et lille udvalg
til at komme med forslag til tilpasning af vedtægterne.
Udvalget nedsættes på næste møde
ii. Regnskab
Den valgte revisor deltog i mødet og kom med forslag til
fremadrettede regnskabs prensipper.
2. Status på ansøgningen til SKAT vedr. vandværkernes fritagelse for
betaling af ejendomsvurdering.

Vandrådet i Sønderborg Kommune
Vandværkerne kan søge om fritagelse for betaling af ejendomsskatter
ifølge tidligere afgørelse i Landsskatteretten. Vandværkerne kan
sidestilles med offentlige bygninger
3. Behandling af kontrakt mellem kommunen og vandværkerne om
indberetning af målerdata med rettelser fra mødet den 24-04-2008
Det er op til vandværkerne om man vil tage en afgift for bimålere eller
lave den registrering gratis for forbrugerne.Vandrådet opfordrer
vandværkerne til at de har ejerskabet af bimålerne og derfor tager sig
betalt for det.
Det blev konstateret at kommunen på nuværende tidspunkt ikke vil give
tilskud til at tilpasse systemerne til elektronisk data overførsel fra
vandværkerne.
4. Status på analyse området.
Kommunen har fået tilbud fra Højvang analyse og godkend dette.
Eurofins har afgivet tilbud til vandrådet. Der afventes tilbud fra Højvang.
5. Fremlæggelse af oplæg til beredskabsplan for vandværkerne, evt. til
drøftelse med miljøafdelingen på septembermødet.
Vandrådet tager kontakt til kommunen vedrørende udarbejdelse af en
beredskabsplan for vandværkerne, herunder nødforsyning
6. Eventuelt.
Geoteknisk varme anlæg vil komme til at ligge på den gamle fyldeplads
ved Spang.
Det vil umiddelbart ikke komme til at påføre drikkevands reservoir nogle
ulemper da det ikke er sammenhængende områder.
Næste vandrådsmøde bliver i september sammen med kommunens miljø
afdeling.
Vandrådet ønsker at være med på forkanten i forbindelse med
udarbejdelse af indsatsplanerne ved at rådsmedlemmer deltager i
udarbejdelse af planerne for de områder de kommer fra.
Referat Peter Petersen.

