Sønderborg Vandsamarbejde
Referat
Emne:

Bestyrelsesmøde i Vandsamarbejde

Tid og sted: Torsdag den 6. september 2018, kl. 16 hos Sonfor
Deltagere: Peter Petersen, Jeppe Bastholm, Jens Sylvest Pedersen og Susanne Vesten (referent). Afbud fra Peter W. Jørgensen og Lars B. Riemann.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst afholdte møde
2. Gennemgang og beslutning om forslag til deklarationstekst
3. Udarbejdelse af forslag til afbetalingsplan til kommunen vedr. Indsatsplan, Stenderup
(Rønsdam Vandværk).
4. Prioritering og drøftelse af henvendelser fra vandværker om beskyttelse af BNBO
5. Udpegning af arbejdsgruppe sammen med kommunen
6. Status for grundvandsbeskyttelse i DK (kort resume af grundvandsseminar)
7. Forberedelse af generalforsamling den 15. november 2018 kl. 19
8. Kommende indsatser
9. Eventuelt.
Punkt 1.
Dagsorden blev godkendt, og referat af sidste møde blev underskrevet.
Punkt 2.
Peter P. gennemgik udkast til deklarationstekst for sprøjtefri drift af arealer ved Rønsdam Vandværk, og melder tilbage til Sønderborg Kommune. Det er tvivlsomt, om det rent juridisk er muligt at skrive, at erstatningen skal tilbagebetales, hvis boringerne af en eller anden grund tages
ud af drift. Dette undersøges nærmere af kommunens jurister.
Punkt 3.
Jeppe Bastholm har udarbejdet en prognose for kommende ind- og udbetalinger ud fra de på
nuværende tidspunkt godkendte aftaler. Der er råd til en afbetaling til kommunen på 900.000
kr. pr. år i en 4-årig periode fra 2019-2022 samtidig med, at der er råd til mindre BNBOprojekter som f.eks. ved Øster Sottrup Vandværk. Peter P. og Lars Riemann forventer at afslutte
aftalen med Sønderborg Kommune inden generalforsamlingen den 15. november 2018.
Punkt 4.
Vandsamarbejdet har fået henvendelser fra flere vandværker. Peter P. kontakter lodsejer ved
Øster Sottrup Vandværk for at høre hvad status er. Peter P. og Jeppe aftaler et møde med Iller
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Vandværk og med Avnbøl-Ullerup Vandværk. Desuden kontakter Peter P. Naturstyrelsen, der
ejer arealer indenfor BNBO til Oksbøl Vandværk.
Bestyrelsen er opmærksom på, at der politisk er fokus på BNBO efter de mange fund af pesticider det seneste år, og at der kan være et indgreb på vej. For eksempel finansiering af sprøjtefrie BNBO fra en national fond eller via pesticidafgifter.
Bestyrelsen besluttede, at det derfor er ekstra vigtigt at sikre, at eventuelle permanente erstatninger kun gives til vandværker, der er fremtidssikrede både teknisk og organisatorisk. I tvivlstilfælde kan der indgås 5-årige dyrkningsaftaler eller lignende.
Punkt 5.
Peter P. og Susanne deltager i en arbejdsgruppe med kommunen. Gruppen skal kortlægge hvor
mange gamle boringer og brønde, der udgør en risiko for forurening og hvordan en fælles kampagne om sprøjtefrie villahaver kan strikkes sammen. Planen er, at vi på generalforsamlingen
kan fremlægge et forslag til, hvordan Vandsamarbejdet kan bidrage til disse opgaver samt et
budget for disse. Overvågningsprogrammer fastlægges af kommunen.
Punkt 6.
Peter Petersen og Susanne Vesten gav et kort resume af et spændende 2-dages grundvandsseminar hos DANVA/Envina, hvor Peter havde et indlæg om etablering af Vandsamarbejdet. Der var
stor interesse fra de øvrige deltagere, der hovedsageligt kom fra andre kommuner.
Punkt 7.
På generalforsamlingen den 15. november 2018 er Jens Sylvest og Peter Jørgensen på valg, og
begge modtager genvalg. Jeppe kontakter revisor Sven Erk Vad. Susanne holder et indlæg om
utætte boringer.
Punkt 8.
Intet nyt fra bestyrelsesmedlemmerne.
Punkt 9.
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 11. oktober 2018 kl. 16-18 hos Sonfor.

Den 11. september 2018
Susanne Vesten
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