Dagsorden til 27/10/16 Sonfor.
Tilstede var:
Peter P, Bjarne B, Peter W.J, Torsten H, Jørgen J, Harald P.J og Kim Krogh. Der var afbud fra Ejvind T.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra mødet d. 19/5 blev umiddelbart godkendt.
2. Status på Kommunens indsatsplaner v/PP
Henrik Z orienterede fra kommunen om BNBO og indsatsplanerne. De er ikke helt færdige endnu
og der går mindst et år mere. Indsatsområders areal bliver nok lidt mindre end oprindeligt tiltænkt.
317 ha i spil i hele kommunen heraf udgør BNBO 57 ha.
Advokatundersøgelse om lovgrundlag for påbud til landmænd/vandværker. Kommunen skal være
forberedt på kunne dokumentere tiltagenes nødvendighed.

3. Orientering om vandsamarbejdet om kommende møde ” generalforsamling” 17/11 i samme.
Aftale med Naturstyrelse angående tilbagebetaling over 10 år: Der betales nu over periode på 5 år
i stedet da likviditet er god og man kan undgå bankgaranti.
Landbruget er fortørnede over at betale grundvandsbidrag. De foreslår at der betales på baggrund
af den afledte vandmængde modsat nu, hvor der betales efter den leverede vandmængde. Herved
må bidragssatsen sættes op med ca. 11% for at få det samme beløb i vandrådskassen.
Vandsamarbejdet mailer til medlemmerne, hvor de bedes om at opgive udpumpet vandmængde
fra 2015 da vi ikke kender det for 2016. Så vi er et år bagud. Herudfra beregnes bidrag til
grundvandsbeskyttelsen, der skal indbetales til vandsamarbejdet.
Jurist i kommunen har underkendt vore vedtægter, der skal omformuleres. Dette kræver en
godkendelse på generalforsamlingen.
4. Fælles aftaler: strøm mm.
TDC vil gerne give tilbud på telefonabonnement, men det har nok ringe interesse for
medlemmerne.

5. Regions vandrådsmåde d 16/11 i Toftlund
Er der en anden, der vil med, så meld tilbage til PP.
6. Emner til repræsentantskabsmødet forår 2017
Er der ideer. Kamstrup kan måske fortælle om trådløs aflæsning mv.
7. Orientering ved kasserer og bestyrelsesmedlemmer

Kassereren: elektronisk opkrævning til vandrådet er sendt ud.
Kim: kan indmelding af tal til beregning af afledningsbidrag gøres nemmere??
Fremvisning af det nye vandværk i Gråsten måske i marts.

8. Evt.
Dato for næste møde: tirsdag d. 16/3 mødet afholdes i Gråsten kl. 19.00 hos Sonfor.

Referent Torsten Hvidt.

