Sønderborg Vandsamarbejde
Referat
Emne:

Bestyrelsesmøde i Vandsamarbejde

Tid og sted: Torsdag den 1. september 2016, kl. 16 hos Sonfor
Deltagere: Peter Petersen (PP), Jeppe Bastholm (JB), Peter W. Jørgensen (PJ) og Susanne Vesten SV (referent). Afbud fra Lars B. Riemann (LR) og Jens Sylvest Pedersen (JP).
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Status på skovrejsningsprojektet v/ Peter P.
3. Orientering fra form. og fra medlemmer af bestyrelse
4. CVR nr. og Bank konto bilag er udsendt af Susanne Vesten
5. Formidling ud til medlemmerne (Hjemmeside)
6. Landbruget har forslag til kommende års opkrævning af grundvandsbeskyttelses
bidrag. De vil foreslå bidraget lægges på afledte mængde af spildevand, så produktionsvand fritages.
7. Forberedelse/ udarbejdelse af kommende års budget
8. Forberedelse af generalforsamling den 17. november 2016.
9. Eventuelt.

Punkt 1.
Dagsorden blev godkendt. Det samme blev referat af seneste bestyrelsesmøde den 11. maj 2016.
Punkt 2.
Peter P. orienterede om skovrejsningsprojektet i Havnbjerg. Samarbejdsaftalen ligger til underskrift hos Naturstyrelsens direktør, og forventes underskrevet snarest. Der er fortsat god dialog
med alle lodsejere i området, og hovedparten af alle arealer er der aftaler på. Der er stadig forhandlinger om Østergaard Frugt & Bær. Naturstyrelsen har besluttet at købe yderlige 30 ha, heri
indgår BNBO’er til Oksbøl Vandværk.
Der er aftalt en 5-årig betalingsperiode for de i alt ca. 4,1 mio. kr., som er Vandsamarbejdets
bidrag, i stedet for den tidligere 10-årige tilbagebetalingsplan. Dette er sket for at undgå en
bankgaranti til NST. Desuden forventer Vandsamarbejdet ikke andre større udgifter i 2017 og
2018, fordi vi ikke kan nå at få aftaler på plads i de øvrige indsatsområder/BNBO.
Mandag den 3. oktober 2016 inviterer Sønderborg Kommune alle beboere på Nordals til informationsmøde, og alle opfordres til at komme med idéer til skovens navn, udseende og anvendelse.
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Punkt 3.
Peter P. orienterede om et møde hos LandboSyd, hvor jurister fra Landbrug & Fødevarer gennemgik indsatsplanerne for Midtals, Sundeved og Mjang Dam Vandværk. Landbrug & Fødevarer
mener ikke, at kommunen har grundlaget for indsatsplanerne i orden, og er indstillet på at køre
retssager mod kommunen.
Peter P. har spurgt Susanna Esbensen, Vand & Natur om status for § 48-påbud om vandsamarbejde til alle almene vandværker. Hun har oplyst, at sagen ligger til kvalitetssikring hos kommunens
jurister.
Susanne V. informerede om status for Indsatsplanen for Mjang Dam Vandværk. Udvalget for Teknisk & Miljø har den 9. august 2016 besluttet, at kommunen vil udstede påbud til Sønderborg
Forsyning og til 3 lodsejere om at indgå aftale om sprøjtefri drift af ca. 17 ha indenfor BNBO til 2
boringer. Hvis parterne ikke kan opnå enighed om erstatningens størrelse, vil Taksationskommissionen og evt. Overtaksationskommission beslutte erstatningens størrelse. Sagen kan også ende i
en retssag, hvis landmændene ikke er tilfredse med erstatningen.
Peter P. har bedt Vand & Natur over en opgørelse af solgte vandmængder for alle almene vandværker i 2015. De vandværker, der ikke har indberettet solgt vandmængde til Vand & Natur får
en mail fra Vandsamarbejdet. Det er de enkelte vandværker, der opkræver de 0,28 kr./m³ hos
deres kunder i 2016. I januar 2017 sender Vandsamarbejdet en opkrævning til alle almene vandværker, og beløbene indsættes på foreningens konto.

Punkt 4.
SV oplyste, at foreningen fået tildelt CVR-nr. 37907677, og vi afventer Erhvervsstyrelsens vurdering af, om foreningen er erhvervsmæssig virksomhed eller om aktiviteten kan anses som almennyttig. Der oprettes NemID, NemKonto og Digital postkasse. SV undersøger muligheden for digital
signatur.
Der er oprettet en konto i Sydbank i foreningens navn med formanden og kasserer som fuldmagtshavere. Vi aftalte en beløbsgrænse på 5.000,- kr. for en eller to i forening til at disponere i
Online Banking. Peter P. fremsender nødvendig dokumentation til SV.
Vi besluttede at anvende det skema til kørselsgodtgørelse, som SV havde udarbejdet forslag til.

Punkt 5.
Peter P. vil sørge for, at alle dokumenter vedrørende Vandsamarbejdet flyttes til ”Links” på
Vandrådets hjemmeside.
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Punkt 6.
Peter P. oplyste, at der er landmænd, der ønsker fritagelse for de 0,28 kr./m³ ligesom de har
fritagelse for afledningsafgiften for det forbrug, der går til vanding af dyr. Hvis en landmand får
vand fra et alment vandværk kan han stille forslag om fritagelse på Vandsamarbejdets generalforsamling. Forslag til generalforsamlingen skal stilles til bestyrelsen senest 4 uger før. Peter P.
opstiller et regnestykke, der viser hvilke konsekvenser, der er ved dette forslag. Der var ikke
enighed i bestyrelsen om dette forslag.

Punkt 7.
Der arbejdes videre med at opstille budget for 2017. På nær mindre udgifter til afholdelse af
generalforsamling og kørselsgodtgørelse vil hovedparten af indtægten for 2016 gå til skovrejsningsprojektet på Nordals.

Punkt 8.
Generalforsamlingen er fastlagt til torsdag den 17. november 2016 kl. 19 i Ulkebøl Forsamlingshus. Der skal vælges 2 suppleanter.
Der er behov for, at bestyrelsen arbejder videre med retningslinjer og procedurer for hvordan
Vandsamarbejdet skal løse opgaven med at beskytte grundvandet iht. Indsatsplanerne. Vi aftalte, at indkalde Henrik Züricho til et møde den 26. oktober 2016, og sammen med ham gennemgå
de indsatsområder og BNBO’ere, som allerede er godkendt. På baggrund af disse eksempler laver
vi en beskrivelse af proceduren, som fremlægges for generalforsamlingen til godkendelse.
Peter P. kontakter Vand & Natur for at aftale et indlæg fra dem på generalforsamlingen. SV foreslog at få et indlæg af agronom Christian Thirup, Niras omkring værdifastsættelse af erstatninger til landmænd baseret på erfaringer fra blandt andet Ålborg, Århus og Esbjerg.

Punkt 9.
Intet.

Den 7. september 2016
Susanne Vesten
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