
Vandrådet i Sønderborg kommune 
 

Side 1 
28-02-2014 

Bestyrelsesmøde den 28. feb. 2014  

Sted: Sonfor 

Deltagere: 

Navn og titel adresse Vandværk Tlf/mobil e-mail 

Arne Lhjungmann 
Pedersen*** (AL) 
Formand 

Skovtoften 6, 
6430 Nordborg 

Havnbjerg 
Vandforsyningsselskab 

88 81 83 83 
26 44 48 08 

havnbjergvv@gmail.com 

Bjarne Bohsen*** 
(BB) 
Kasserer 

Kystvej 6 a, 
6320 Egernsund 

Egernsund Vandværk 74 44 08 86 
21 25 60 14 

regnskab@sonderborg-
vandraad.dk 

Jørgen 
Jørgensen*(JJ) 
Bestyrelsesmedlem 

Sandvej 15, Svenstrup 
6430 Nordborg 

Svenstrup Vandværk 74 45 62 25 
40 88 42 37 

 

Ejvind Thorstensen 
(ET) 
Bestyrelsesmedlem 

Udsigten 23 
6400 Sønderborg 

Sydals Øst 
Vandforsyning 

74 42 49 94 
40 85 49 95 

 nset@os.dk 

Johannes Johannsen 
(JJ) 
Bestyrelsesmedlem 

Gl. Landevej 12, Vester 
Sottrup 
 6400 Sønderborg 

Vester Sottrup 
Vandværk 

74 46 83 76 
21 21 55 33 

Gl.landevej12@os.dk 

Jacob Vølkers 
(JV)****) 
Bestyrelsesmedlem 

Kær Bygade 3 
6400 sønderborg 

Kær vandværk 74 42 56 74 
30 34 35 68 

ljvoe@mail.dk 

Harald Peter 
Jensen** (HP) 
Bestyrelsesmedlem 

Tovrup 15 
6440 Augustenborg 

Asserballe vandværk 74 40 71 31 
20 9971 31 

tovrup15@hotmail.com 

Niels-Chr. Porskjær 
(NCP) 
Bestyrelsesmedlem 

Ellegårdsvej 8, 
6400 Sønderborg 

Sønderborg Forsyning 88 43 53 57 
60 40 53 57 

ncpo@sonfor.dk 

*) Nyvalgt 

**) Indtrådt i stedet for Poul. 

***) Genvalgt 

****) Jacob Vølkers er udtrådt af bestyrelsen på grund af sygdom. 

Jens Peter Kock har trukket sig som suppleant. 

Johannes meldte fra på grund af sygdom. 

Referat Aktion 

1.  Spørgsmål til kommunen. Ved Arne 
Se bilag et og to. 

Spørgsmålene gav anledning til en diskussion specielt Indsatsplanerne og Vandplaner. 
Der er tilsyneladende ikke rigtig nogen der vil tage ansvaret for Indsatsplanerne. De 
kommer fra Miljøministeriet som igen har udliciteret opgaven til eksterne rådgivende 
firmaer. 
Spørgsmålene blev godkendt og formanden blev opfordret til at fremsende dem til 
Vand & Jord inden næste møde med dem. 
Arne rykker for mødedato. 

 
 
 
 
 
 
Arne 
Arne 
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2. Næste Repræsentantskabsmøde og generalforsamling ved Arne 
Niels Chr. Ville gerne have taletid omemnet aflevering af måleraflæsninger til 
Sonfor. Et stigende antal vandværker afleverer for sent og/eller fremsende data i 
et andet format end det aftalte. Niels Chr. Får 30 min til sit indlæg. 
Bestyrelsen aftalte at Grundfos bliver inviteret til at give et indlæg om styring af 
borerørspumper (SP). 
Jeg har efterfølgende fået følgen oversigt over elementer i indlægget:  
 
Effektiv oppumpning af råvand 
Her en kort gennemgang af de typiske fejl der kan gør oppumpningen 
uøkonomisk, herunder også en berøring af frekvensomformer drift på dykpumper. 
 
Effektiv udpumpning 
Her en kort gennemgang af de typiske udfordringer udpumpningen uøkonomisk, 
og et bud på hvordan udpumpningen gøres effektiv. 
 
Overvågning af vandværk via. PC 
En kort gennemgang af et lille overvågnings system, som specielt er attraktivt for 
små og mellemstore vandværker. 
Foredragsholder:  
Poul Bøgelund Johansen 
Senior Sales Engineer 
 
Kommunen bliver inviteret til at give et indlæg. 
På valg til bestyrelsen er 4 personer: 
Ejvind. Modtager genvalg 
PH.       Modtager genvalg 
Johannes. Vil eventuelt gerne afløses af en fra Sundevedområdet. 
Vacant 
Derudover skal suppleanter og revisor vælges/genvælges. 
 

 

 
 
 
Niels Chr 
Arne 

3. Vandforsyningsplan. Ved Arne 
Arne orienterede om at han udsendte en vejledning i punkter man skulle være 
specielt opmærksom på nar man skulle skrive sin indsigelse. 
Man syntes ikke at det var hensigtsmæssigt at man først får svar på sine 
indsigelser efter høringsperioden. Hvad gør man, hvis man opdager yderligere ting 
der bør rettes, når man endelig modtager svar på ens indsigelse. Er det så for 
sent? 
Et bedre samarbejde med kommunen om de forskellige planer efterlyses, eller 
risikere man at Vandværkerne tager afstand og sætter planerne op på hylderne og 
lader støvet falde. 

 

4. Indsatsplan. Hvilke mål forfølger kommunen. Der er tilsyneladende andre måder 
at beskytte grundvandet mod nitratforurening end dyrkningsbegrænsninger. 
Ved Arne 
Arne kunne oplyse at man i Vordingborg havde lave et frivilligt vandsamarbejde, 
der arbejdede med det formål at beskytte vandmagasinerne. I stedet for at lægge 
begrænsninger på landbruget havde de valgt den vej at give tilskud til at sløjfe 
boringer der kunne forårsage forurening af grundvandet eller ligger i 
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Nitratfølsomme områder. Derved kan man med en engangsinvestering beskytte 
grundvandet og reducerer de erstatninger vandværkerne skal betale til 
landmændene. 

5. Kursus i hygiejne, vandværksteknik og ledelsessystemer. Bek. nr. 123. 
Tilbagemelding. Arne 
Kurset blev kørt igennem en gang med 47 deltagere fra 16 vandværker. Ud far 
Evalueringsskemaet og mundtlige tilbagemeldinger må kurset betegnes som en 
succes. 
4 vandværker har ytret ønske om at kurset kører igen. Bestyrelsen var enig i, at 
det må være op til den nye bestyrelse, at arrangere et sådant kursus. 

 

 
 
 
 
 
 
Arne 

6. Fælles indsigelse fra vandværkerne på Nordals ved Arne. 
Arne kunne informere om at alle de private almene vandværker har indsendt en 
fælles indsigelse til Vandforsyningsplanen. I indsigelsen har man samtidig oplyst 
kommunen om at man eventuelt vil udarbejde en alternativ Indsatsplan for 
Nordals og på sigt for hele kommunen. Det ser ud til at landboforeningerne vil 
støtte et sådant projekt økonomisk. 

 

 

7. Nyt om vor internetprofil. Bjarne 
Bjarne orienterede om sine driftserfaringer med vore WEB side. 
Området kun for medlemmer er nu åbnet op for alle. 
Der er nu plads til at vandværkerne kan indrapportere deres CVR nummer. 
Bjarne orienterede om at Vandrådet i Sønderborg nu har fået en profil på 
Facebook. Ikke alle var dog lige begejstret for dette initiativ. Arne orientere om at 
formålet var at skabe en platform, hvor vandværkerne imellem kunne udveksle 
erfaringer og ønsker. 

 

8. Natura 2000-planproces. Arne 
Arne er blevet opfordret af Ole Will FVD til at deltage i det første møde i Natura 
2000-planproces (2016-21). Vi hører til NST/Vadehavet. Arne mente atdet var 
mere relevant at vi deltog i NST/fyn, idet vor natur ligner mere den på Fyn end 
den ved vadehavet. 

 

 

9. Evt. 
Niels Chr. orienterede om Sonfors fremtidige planer for deres vandværker. 

 

  

  

  

 

Arne Lhjungmann Pedersen 

Formand 

 


