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Referat  

Emne: Bestyrelsesmøde i Vandsamarbejde 

Tid og sted: Onsdag den 21. april 2021, kl. 16 hos Sonfor. 

Deltagere: Peter Petersen, Jeppe Bastholm, Jens Sylvest Pedersen, Peter W. Jørgensen, Hans 

Erik Kristoffersen og Susanne Vesten (referent).  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden / underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde. 

2. Henvendelse fra Broager Vandværk (se særskilt mail fra Peter P) 

3. Punkter til kommende møde med kommunen (evt. ved næste bestyrelsesmøde) 

4. Udarbejdelse af forslag vedrørende tilskud til lukning af glemte boringer (forslag til 

generalforsamlinger) 

5. Forslag til afgift til grundvandsbeskyttelses bidrag for de kommende år.  

6. Status Regnskab / Budget 

7. Status på forhandlinger med lodsejere  

8. Forberedelse af generalforsamling 

a. Dato for afholdelse 

b. Indlæg 

c. Forslag der skal behandles på generalforsamling a. Afgiftsfastsættelse for de 

kommende år b. Tilskud til glemte boringer    

d. Valg til bestyrelse m.m. 

9. Eventuelt, herunder dato for næste møde. 

 

Punkt 1 

Dagsorden godkendt og referat af mødet den 25. august 2020 underskrevet. 

Punkt 2. 

Broager Vandværk har henvendt sig til Peter Petersen med en anmodning om støtte til etable-

ring af en ny kildeplads. Bestyrelsen var enige om, at der ifølge vedtægterne ikke er mulighed 

for at give støtte til den type investeringer, men kun til grundvandsbeskyttelse. Når der er be-
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stemt BNBO og indvindingsopland til den nye kildeplads, kan vi støtte til beskyttelse hvis kom-

munen vurderer at det er nødvendigt. Peter P. skriver et svar til Broager Vandværk. 

Punkt 3. 

Peter P. oplyste, at der er planlagt et møde med kommunen for at drøfte kommende aktiviteter. 

Bestyrelsen foreslog, at følgende emner drøftes med kommunen: 

• Ny kildeplads til Broager Vandværk 

• Status for BNBO 

• Brev til alle lodsejere med jord indenfor BNBO 

• Status for taksationskommission i Mjang 

• Forhandling med lodsejer ved Avnbøl-Ullerup Vandværk 

• Solcelleparker som grundvandsbeskyttelse og eventuelle partnerskaber. 

Punkt 4. 

Susanne har udarbejdet et forsalg til kriterier for sløjfning af boringer. Bestyrelsen besluttede at 

sende forslaget ud til fremlæggelse på den kommende generalforsamling. 

Punkt 5. 

Ifølge vedtægterne skal beløbet for 2022 og årene fremover fastsættes på generalforsamlingen 

året forinden. Det vil sige, at beløbet for 2022 fastsættes på generalforsamlingen i november 

2021. Bestyrelsen var enige om, at 0,67 kr. pr. m³ var for højt set i forhold til resterende udgif-

ter.    

Punkt 6. 

Jeppe fremlagde regnskab, og der er en saldo pr. 20. april 2021 på 1.709.310,74 kr. På grund af 

corona har det ikke været muligt at gennemføre forhandlinger med lodsejere, og taksationssa-

gen i Mjang er også udsat.  

Vi har betalt den sidste rate til kommunen for området i Stenderup med BNBO til Rønsdam Vand-

værk. Susanne rykker Naturstyrelsen for den foreløbigt sidste rate for Oksbøl Skov. Når aftaler 

for de sidste arealer er på plads, kommer der en ekstra rate på anslået 400.000, - kr.   

Punkt 7. 

Peter P. oplyste, at forhandlingen med lodsejer ved Avnbøl-Ullerup Vandværk var strandet, fordi 

parterne var for langt fra hinanden med hensyn til erstatningsbeløbet. Derfor anmodes kommu-

nen om at gå ind i sagen.  
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Punkt 8. 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling torsdag den 17. juni 2021 kl. 17:00 i Ulkebøl Forsam-

lingshus med spisning og eksterne foredragsholdere: kommunen og ”Centrovice”, som er land-

brugsrådgivere. Generalforsamlingen afholdes sammen med Vandrådets generalforsamling. 

På valg i 2021 er Peter W. Jørgensen og Jens Sylvest Petersen. Peter W. Jørgensen modtager 

genvalg, men Jens ønsker ikke genvalg. Desuden er suppleanter og revisor på valg, og Peter un-

dersøger om de modtager genvalg. 

Punkt 9. 

Næste bestyrelsesmøde er 22. juni 2021 kl. 16-18 hos Sonfor.   

 

Den 27. april 2021 

Susanne Vesten 

  


