
Vandrådet for Sønderborg Kommune 
 
 
Referat for mødet, den 31. maj 2007 kl. 19,00, afholdt på Vollerup Ulkebøl 
Vandværk, Limbækvej 7, Vollerup, 6400 Sønderborg 
 
Tilstede: Lars B. Hansen, Aksel Nielsen, Erik Petz, Kent Jacobsen, Karsten Iwersen,                 
               Peter Petersen 
Afbud: Arne Lund, Sydals 
 
Dagsorden / Referat
 

1. Valg af sekretær/protokolfører. 
Peter Petersen blev valgt.                                                                                                                                              

2. Evaluering af repræsentantskabsmødet. 
Formanden kunne oplyse at Børge Hansen Skelde virker som kontakt person fra Broager. 
Der var enighed om at det skriftlige materiale skulle bedre præsenteres næste år e.v.t.med AEV 
udstyr,men ellers lægges der op til et tilsvarende møde næste år.  

3. Kort orientering fra mødet i Rødding, den 11. april 2007 om vandrådene. 
Karsten og Peter havde deltaget, mødet omhandlede i stor udstrækning status på oprettelse af 
Vandråd i de nye storkommuner for hvores vedkommende var dette på plads,men sådan var det ikke 
alle steder i Region Syd – Danmark  
Vandrådenes tilstedeværelse i de nye Koordinations udvalg blev også drøftet og der opfordredes til 
at vi fik en fornuftig repræsentation i udvalgene.   

4. Kort orientering fra mødet i Rødding, den 10. maj 2007 om serviceeftersynet 
og ledelsessystemer i vandværkerne. 
Formanden havde deltaget i dette møde og kunne oplyse at der fremadrettet ville komme 
serviceeftersyn på vandværker der udpumpede over 200.000 m3 
Der stilles bl.a. krav om at der skal være vandtæt skodder mellem skatte finansieret og bruger 
finansieret omkostninger dette medfører at det bliver nødvendigt at disse vandværker er på 
selskabsform.   

5. Deltagelse i generalforsamlingen den 2. juni 2007 i FVD Region Syd 
Formanden deltager 

6. Status på hvor mange vandværker der har tilmeldt sig indtil nu. 
Der er tilmeldt 27 private vandværker + de kommunale og det forventes at flere kommer til. 

7. Blanketter i forbindelse med registrering og CVR. Nr. 
Underskrift af: 1.vedtægter af dirigent og bestyrelse,2. formularer vedrørende tilslutning til onleain 
betaling. 

8. Orientering om kommunens planer med fælles koordinationsforum for de 4 
kommuner (Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg). Jeg har forelagt 
forslaget for FVD og de er kommet med diverse indsigelser, som har medført 
at kommunen har udsat behandlingen i TU. 
Bestyrelsen bakkede op om at dette var en uheldig kostallitation og at vi afventer tilbagemelding fra 
F.V.D. 
 
 



 
 

9. Forslag til emner der kan/skal behandles i den kommende tid: 
a. Aftale med kommunen vedr. indberetning af målerdata. 
Erik Petz orienterede om forskelligheden af honoreringen ved indberetning af måledata fra 
private vandværker til Kommunen,dette vil blive harmoniseret, F.V.D.s vejledende pris er 
25.kr.pr.måler 
Erik Petz tager Kommunens oplæg med til drøftelse i næste vandrådsmøde. 
b. Drøftelse om muligt samarbejde med den kommunale vandforsyning og 

de private vandværker. 
Udveksling af teknisk hjælpemateriale mod betaling og under den forudsætning at der er ledig 
kappasitet.    
c. Oprettelse af hjemmeside. 
Der blev besluttet at oprette en hjemmeside for Sønderborg vandråd. Formanden står for 
opdateringen af siden 
 

10. Fastsættelse af næste møde, evt. mødekalender, herunder også mødested. 
 
Næste møde den 24 september kl. 19.00 dagsorden og mødested udsendes i 
god tid inden mødet 
 
refr.Peter Petersen 


