Sønderborg Vandsamarbejde
Referat
Emne:

Ordinær generalforsamling

Tid og sted: Torsdag den 17. november 2016, kl. 19 på Ulkebøl Forsamlingshus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent V Peter Petersen
2. Valg af stemmetællere V/dirigenten
3. Kort beretning V/ Peter Petersen
4. Fremlæggelse af budget for 2017 V/ Kasserer Jeppe Bastholm
5. Behandling af indkomne forslag
a. Kommunens Jurist ønsker ændring af § 1. – 2. og 3.
b. Forslag fra Avnbøl – Ullerup Vandværk
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.
Punkt 1.
Erik Lorenzen, Iller Vandværk blev valgt som dirigent.
Punkt 2.
Som stemmetællere blev Torsten Hvidt og Harald Peter Jensen valgt. Ved opråb blev det
konstateret, at alle vandværker på nær Tørsbøl, Dybbøl Banke, Asserballeskov og VollerupUlkebøl vandværker var repræsenteret.
Punkt 3.
Kort beretning v/formand Peter Petersen.
Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Sønderborg Kommune, Naturstyrelsen og
Vandsamarbejdet om medfinansiering af en ny skov på Nordals. Skoven er navngivet ”Oksbøl
Skov” efter en navnekonkurrence på et velbesøgt borgermøde i oktober. Der er aftalt en 5-årig
indbetalingsperiode, fordi vi dermed undgår at stille en bankgaranti, som ville være et krav ved
en 10-årig indbetalingsperiode.
På nuværende tidspunkt kender vi ikke omfanget af de øvrige indsatser. Bestyrelsen har holdt
møde med Henrik Zürich, Sønderborg Kommune. Han har oplyst, at flere af indsatsplanerne er
forsinkede i forhold til tidligere udmeldte tidsplaner. Kommunen har tilkendegivet, at de er
opmærksomme på et større, problematisk indsatsområde ved Rønsdam Vandværk. Her kunne
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økologisk drift være en mulighed. Vi har i bestyrelsen drøftet, at det vil blive nødvendigt at
prioritere foreningens midler sammen med kommunen, og således at vi får den bedste mulige
grundvandsbeskyttelse for færrest mulige penge.
Der vil snarest blive sendt en mail rundt, hvor vi anmoder om indretning om solgt vandmængde
2015, således at vi kan fremsende faktura med de rigtige tal. Modtager vi ikke en tilbagemelding
vil vi bruge de oppumpede vandmængder, men her indgår også skyllevand og ledningstab.
Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde. Beretningen blev godkendt.

Punkt 4.
Kasserer Jeppe Bastholm fremlagde budget for 2016 og 2017 (de viste PowerPoints er vedlagt).
Der er kun indgået en enkelt aftale på nuværende tidspunkt, nemlig en 5 års indbetaling til
skovrejsning på Nordals. Derfor vil hele indtægten fra 2016 og 2017 gå til dette projekt.
Undtaget herfra er ca. 5.000 kr. pr. år til afholdelse af generalforsamling, kørselsgodtgørelse
m.m.
Der blev spurgt, om vandværkerne kunne hensætte bidraget på deres egen konto. Hertil svarede
formanden, at det var korrekt i henhold til vedtægterne, men det var ikke aktuelt i 2016 og
2017, hvor der var brug for alle bidrag til skovrejsningsprojektet.
Der blev også spurgt om pengene så er brugt når kommunen når til de sidste vandværker.
Formanden forsikrede, at vandsamarbejdet skal medfinansiere alle indsatsplaner – også efter
2021. De fremtidige satser kan dog først fastsættes når kommunen er færdig med alle
indsatsplaner. Først på det tidspunkt kender vi det fulde omfang af opgave med at beskytte
grundvandet.

Punkt 5.
Susanna Esbensen, Sønderborg Kommune orienterede om det kommende varsel om påbud om
vandsamarbejde. I forbindelse med dette varsel har kommunens jurist foreslået udvidelse af
vandsamarbejdets formål, således at det udover grundvandsbeskyttelse også omfatter
kortlægning og overvågning. Især ordet kortlægning fik flere vandværker til at udtrykke
bekymring for, at statens grundvandskortlægning vil blive pålagt vandværkerne. Susanna
Esbensen forsikrede, at det ikke var tilfældet, men at kommunen blot ønskede et bredere
formål, men at det ikke var et krav. Ændringsforslagene vil blive sendt ud til alle vandværker,
som så har mulighed for at kommentere på dem. Der blev ikke stemt om disse på
generalforsamlingen.

Avnbøl-Ullerup Vandværk havde fremsat forslag om, at virksomheder, herunder landmænd, skal
fritages for de 0,28 kr./m³ for den del af vandforbruget, der bruges i produktionen.
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Dette forslag gav anledning til en længerevarende debat. Blandt argumenterne for var, at
landmænd blev hårdere ramt end andre forbrugere med lavere forbrug og end landmænd i andre
kommuner. Blandt argumenterne imod var, at landmænd ikke har bidraget til
grundvandsbeskyttelsen hidtil.
Lars Riemann, Sønderborg Forsyning fremlagde en opgørelse, der viste, at hvis alle større
virksomheder skulle fritages vil taksten for de almindelige forbrugere stige fra 0,28 til 0,36
kr./m³. Det står i øvrigt det enkelte vandværk frit for, at sætte deres takster til betalingen af
foreningens kontingent, som de finder bedst i deres eget takstblad.
Der blev afholdt skriftlig afstemning med følgende resultat:
18 stemmer FOR
41 stemmer IMOD - Det vil sige, at forslaget fra Avnbøl-Ullerup Vandværk ikke blev vedtaget.
I alt afgivet 59 stemmer af 61 mulige (stemmefordeling efter oppumpede vandmængder 2014 i
henhold til vedtægterne).

Punkt 6.
Valg af suppleanter: Herman Johansen, Broager Vandværk og Sven Erik Vad, Guderup Vandværk

Punkt 7.
Valg af revisor: Allan Schöne, statsautoriseret revisor, Ernest & Young blev foreslået af Børge
Sørensen, Kær Vandværk.

Punkt 8.
Intet under eventuelt.

Den 24. november 2016
Susanne Vesten
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