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Referat 

Emne: Ordinær generalforsamling 

Tid og sted: Torsdag den 18. november 2021, kl. 19 på Ulkebøl Forsamlingshus 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Det reviderede regnskab for 2020 forelægges til godkendelse. 
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse. 
5. Behandling af indkomne forslag.  

a. Forslag fra Broager Vandværk 
b. Forslag fra Vandsamarbejdets bestyrelse 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
På valg er Peter Petersen og Jeppe Bastholm begge modtager genvalg. 

7. Valg af revisorer.  
8. Orientering fra Vandrådet (tilføjet på Generalforsamlingen) 
9. Eventuelt. 

 
 
Punkt 1. 
Ejvind Thorstensen, Sydals Øst Vandforsyning blev valgt som dirigent. 
Formanden havde bedt om, at dagsordenen blev tilføjet et punkt 8 – Orientering fra Vandrådet. Tilføjelsen 
blev godkendt. 
 
Punkt 2. 
Kort beretning v/formand Peter Petersen.  
 
Møder med kommunen 
Der er dialog med kommunen i fht. BNBO-aftaler og Vandværker. Der mangler lidt indsatsplaner - de er på 
vej. Sammen med kommunen bliver der foretaget en prioritering af indsatsen. 
 
I samarbejde med Kommune bliver der igen planlagt kompostdag. På kompostdagen ønsker Vandsamarbej-
det og kommunen at komme i dialog med villaejere på affaldspladserne omkring pesticider og grundvand. 
De bor på deres grundvand. Mere aktuelt med ny lovgivning. 
 
Styregruppemøde med Oksbøl Skov 
Indsatsen i Oksbøl Skov er næsten færdig. Der er betalt 4,1 mio. kr. betalt. Vi afventer en mindre efterreg-
ning. 
Der har været afholdt Styregruppemøde omkring jordfordeling. Der er gang i en Etape 2, som er  udenfor 
indsatsområdet, hvor der også planlægges skovrejsen. Vandsamarbejdet skal ikke medfinansiere etape 2 
 
Beskyttelse af BNBO, Sundeved 
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Forhandlingsudvalget er i kontakt til nogen vandværker på Sundeved siden med det formål at indlede for-
handlinger med lodsejere. Vi afventer fortsat afgørelse fra Overtaksationskommisionen for BNBO-indsatsen 
i Mjang Dam. Det er Forhandlingsudvalgets vurdering at afgørelsen kan være en rettesnor i fht. økonomien 
i kommende forhandlinger om BNBO-aftaler. 
Landmænd, som indgår en aftale før Mjang Dam, vil blive kompenseret såfremt Overtaksationskommisio-
nen hæver erstatningen (fra 65.000 kr. pr. ha). 
Formanden gennemgik mulige af aftaler med lodsejere herunder engangsbeløb, tidsbegrænset dyrkningsaf-
tale, Vandforsyning forpagter jorden, Vandforsyningen køber jorden, Jordfordeling, Vildtremiser, Skovrejs-
ning, Økologisk landbrug. 
 
BNBO – Broager Vandværk. Broager Vandværk har i 2006 udført en indsats til beskyttelse af deres nordlige 
kildeplads. Muligheden for at kompensere Broager for indsatsen bagudrettet blev allerede drøftet ved stif-
telsen af Vandsamarbejdet. Bestyrelsen har vurderet at det er muligt at tage anmodningen op. 
Broager er desuden i gang med at etablere en ny kildeplads ved Bøffelkobbel Skov. En ny kildeplads kan re-
ducere behovet for yderligere indsats ved eksisterende BNBO’er. 
 
Sløjfning af glemte boringer 
Der har været to henvendelser. Begge henvendelser har dog ikke opfyldt de opsatte retningslinjer for støtte 
til sløjfning og er derfor blevet afvist.  
Formanden opfordrede alle vandværk til at henvende sig til Bestyrelsen, hvis de har kendskab til mulige 
spøgelsesboringer. 
 
Formanden takkede bestyrelsen og kommunen for godt samarbejde, og tak til medlemmerne der i året løb 
har gode input foreningens arbejde.  
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Punkt 3. 
Kasserer Jeppe Bastholm fremlagde det reviderede regnskab for 2020 (vedlagt referat). Regnskabet er revi-
deret af Sven Erik Vad, Guderup Vandværk. 
Der er i 2020 indbetalt ca. 2,6 mio. kr. i kontingent inkl. i moms. Der er udbetalt 0,5 mio. kr. til Naturstyrel-
sen og 0,54 mio. kr. til Sønderborg Kommune. Til Generalforsamlingen den 17. juni 2021 har vi brugt ca. 
8.750 kr. til oplæg fra Velas. Herudover er der brugt ca. 484 - til diverse.  
Saldo på foreningens konto i Sydbank er 136.109,15 kr. pr. 4. oktober 2021.  
 
Regnskabet blev godkendt.  
 
Punkt 4. 
Jeppe Bastholm fremlagde budget for 2021/2022 (vedlagt referat).  
Der var enkelte tastefejl i budgettet bl.a. ved kontingent, hvor der var angivet o,48 kr. pr. faktureret m3. Det 
korrekt kontingent for 2020-2021 er 0,67 kr. pr. faktureret m3. Et tilrettet budget er vedlagt referatet. 
Der var et ønske om at fremtidige budgetter bliver mere informerende omkring indtægter og udgifter. Be-
styrelsen tog ønsket til efterretning. 
 
Budget for 2021/2022 blev godkendt. 
 
Punkt 5. 
5a. Forslag fra Broager Vandværk om ændring af §2 i vedtægterne for vandsamarbejdet. 
Broager Vandværk havde foreslået at ændre ordlyden i §2. 
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Nuværende: 
§2 Formålet med foreningen er at medvirke til at medfinansiere de til enhver tid vedtagne indsatser i Søn-
derborg kommune til beskyttelse af drikkevandressourcer i kommunen. Beskyttelsen omfatter indsatsom-
råder (IO) boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)og beskyttelse ved overvågning. 
 
Ændres til: 
§2 Formålet med foreningen er at medvirke til at sikre fælles finansiering og fordeling af udgifterne til kort-
lægning, overvågning og beskyttelse af grundvandsressourcerne efter vandforsyningslovens §§52a og b. i 
Sønderborg Kommune. 
 
Forslaget blev ikke vedtaget. Broager Vandværk stemte for med to stemmer, mens de resterende stemmer 
(48) var imod forslaget. 
 
5. b Forslag fra Vandsamarbejdets bestyrelse til næste års bidrag 
Bestyrelsen foreslår, at næste års bidrag til Grundvandsbeskyttelse fastsættes til 48 øre pr. faktureret m3. 
Vandforsyningerne opkræver beløbet hos forbrugerne og indbetaler afgiften til vandsamarbejdet ved ud-
gangen af året. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Punkt 6. 
Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 
Der var genvalg til Peter Petersen, Oksbøl Vandværk og Jeppe Bastholm, Blans Vandværk. 
 
Valg af suppleanter: genvalg til Sven Erik Vad, Guderup Vandværk og Bjarne Bohsen Egernsund Vandværk. 
 
Punkt 7. 
Valg af revisor: Sven Erik Vad, Guderup Vandværk. Valg af revisorsuppleant: Bjarne Bohsen, Egernsund  
Vandværk.  
 
Punkt 8. 
Kort orientering fra Vandrådet om brandhaner, revidering af kontrolprogram og drøftelse af analyseaftale. 
 
Brandhaner 
Beredskabet skal reducere antallet af brandhaner fra ca. 1300 i dag til 50-60 stk. i fremtiden. 
Brandhanerne skal være let tilgængelige og gerne kunne levere 1000 l/min. Vandrådet vil gerne opfordre 
vandværkerne til at melde ind, hvor brandhanerne kan etableres. 
 
Revidering af kontrolprogram 
Det er aftalt med Susanna Esbensen fra Sønderborg Kommune at afholde møder, hvor vi i fællesskab kan 
gennemgå kontrolprogrammer med det formål at fjerne unødvendige analyseparametre. 
 
Analyseaftale 
Nogen vandværker har oplevet, at ALS ikke har levet op til aftaler både i fht. priser og kontrolprogram. Søn-
derborg Forsyning har indgået aftale med Eurofins i aftalen er der mulighed for, at vandværker i Sønder-
borg Kommune kan indgå aftale med Eurofins på lignende vilkår. 
Materiale fra aftale med Eurofins bliver sendt rundt til vandværkerne. 
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Punkt. 9. 
Eventuelt. 
 
Erfaringsudveksling 
Der blev forelagt mulighed for at danne små grupper, som online kan drøfte afgrænsede problemstillinger. 
Der var tilslutning til at forsøge denne ordning. 
 
Fastsættelse af kontingent 
Det blev fremlagt, at der er behov for at opdatere vedtægterne i forhold til ændring af kontingent. Der var 
desuden ønske om at fastsættelse af kontingent bliver et fast punkt på Generalforsamlingens dagsorden. 
 
Bestyrelsen tog bemærkningerne til efterretning. 
 

Den 18. november 2021 

Morten S. Nielsen 

 

 

Bestyrelsen konstituerer sig på næst kommende bestyrelsesmøde.  Til bestyrelsen er valgt: 

Peter Petersen, Oksbøl 

Susanne Vesten, Sonfor 

Jeppe Bastholm, Blans  

Bianca Dam, Broager 

Peter W. Jørgensen, Holm  

Morten S. Nielsen, Sonfor  


