Sønderborg Vandsamarbejde

Referat
Emne:

Bestyrelsesmøde i Vandsamarbejde

Tid og sted: Mandag den 9. januar 2017, kl. 16 hos Sonfor
Deltagere: Peter Petersen (PP), Jeppe Bastholm (JB), Peter W. Jørgensen (PJ), Lars B.
Riemann (LR) og Susanne Vesten (SV, referent). Afbud fra Jens S. Pedersen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Evaluering af generalforsamling
3. Gennemgang af kommunens påbud om vandsamarbejde er vedhæftet + 2 kommentarer
fra vandværker. Der skal tages stilling til om vandsamarbejdet/bestyrelsen skal
fremsende et høringssvar.
4. Status på økonomi v/ Jeppe Bastholm
5. Eventuelt, herunder dato for næste møde.
Punkt 1.
Dagsorden godkendt.
Punkt 2.
Der var særligt 2 emner, der gav anledning til debat på generalforsamlingen. Det ene var
Sønderborg Kommunes forslag om ændringer af vores vedtægter § 1-3 og det andet var AvnbølUllerup Vandværks forslag om at produktionsvirksomheder skal fritages for afgiften på de 0,28
kr./m³. Sidstnævnte forslag fik ikke stemmer nok – heller ikke hvis Sonfor’s stemmer ikke tælles
med – og den generelle stemning var, at det må være op til de enkelte vandværker at bestemme
hvordan afgiften til vandsamarbejdet skal fordeles.
Som eksempel kunne PP oplyse, at Oksbøl Vandværks afgift er på kr. 24.131,25 inkl. Moms. Som
en ensartet afgift til hver af ca. 370 forbrugere ville dette betyde en udgift på ca. 65 kr. pr.
forbruger om året til grundvandsbeskyttelse. Ca. 50 % af vandforbruget i Oksbøl er til landbrug.
Punkt 3.
PP fremlagde svar fra jurist fra Danske Vandværker, og meldingen herfra er, at kommunen ikke
har hjemmel til at ændre i vilkårene for vandsamarbejdet så længe der er enighed om vilkårene.
PP og SVES udarbejder et fælles høringssvar fra bestyrelsen, og PP sender dette til orientering til
alle vandværker.
Punkt 4.
JB oplyste, at alle papirer og fuldmagter til konto i Sydbank er underskrevet. Sydbank har oplyst,
at der d.d. er indbetalt kontingent fra 27 af 32 vandværker, i alt 1.514.613,55 kr. inkl. moms. JB
og SV sender en kvitteringsmail rundt når alle vandværker har betalt.
SV kontakter Naturstyrelsen med hensyn til faktura på 1,2 mio. kr. ekskl. moms for 2016.
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Punkt 5.
Næste bestyrelsesmøde er 15. marts 2017 kl. 16-18 hos Sonfor. SV sender mødeindkaldelse.

Den 11. januar 2017
Susanne Vesten
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