Fra: Vandrådet i Sønderborg Kommune [info@sonderborg-vandraad.dk]
Sendt: 16. september 2007 15:45
Til: Aksel Nielsen; Erik Petz; Hundslev Vandværk; Karsten Iwersen; Peter Petersen; Skelde Vandværk; Sydals Øst Vandværk
Emne: Indkaldelse til møde
Til Vandrådets medlemmer

Referat
Der blev afholdt møde i Vandrådet i Sønderborg Kommune
Mødedato:

24. september 2007

kl. 19,00

Mødested:

Vollerup Kro, Huholtvej 19, Vollerup 6400 Sønderborg
Alle Rådets medlemmer var tilstede

dagsorden / referat
1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt
2. Referat/orientering fra mødet med Sønderborg Kommune, den 6.september:
Susanne Vesten gav en redegørelse af indsatsplanen for 2007/08 sydlige del af Als gøres
færdig 2007 den nordlige del af Als færdiggøres 2008 der nedsættes projektgrupper inden for de enkelte områder hvor de lokale vandværker vil blive repræsenteret.
Koordinationsforum: De fire sønderjyske kommuner har oprettet hver deres koordinationsforum, men arbejder hen imod at holde fælles møder. Det sker bl.a. for at imødekomme nogle af de eksterne parter som f.eks. Embedslægen og Statens Miljøcenter i Ribe for at spare ressourcer.
Coliformebakterier: Der er besluttet at der nu først udstedes kogeforbud når prøverne
overstiger mere end 20 bakterier pr. 100ml, kommunen har lovet at udarbejde et vejledende notat med Embedslægens anvisninger, og dette notat vil blive lagt ud på Vandrådets hjemmeside.
Kontrolprogram 2008 for antal analyser vil blive harmoniseret, antallet af begrænsede
kontroller vil nok komme til at følge det, der står i bekendtgørelsen, en øget hyppighed
for nogle vandværker som har haft nedsættelse, dette sker på baggrund af de mange
fund af coliforme bakterier. Mindre forsynings anlæg fra (2 - 9 forbrugere)forventes også at der her skal udtages prøver hvert år.

Vandrådet afholder Årsmøde i april måned 2008 den 24 april hvor alle vandværker i
kommunen bliver inviteret, Vanrådet lægger op til, at kommunen bliver fast indlægsholder på dette møde og orienterer vandværkerne om sidste nyt fra kommunen, der vedrører de private og kommunale vandforsyninger
.
3. Drøftelse af Sønderborg Varmeværk og DONG’s planer om etablering af Geotermisk Jordvarmeanlæg og hvad det betyder for vandværkerne indvindingsopland:
Fra de berørte parter var der en del betænkeligheder ved dette projekt og man ønskede
en tæt dialog i det videre forløb for at sikre vandforsyningsområderne.
4. Drøftelse af brev modtaget fra Guderup Vandværk:
Der er sendt et svarbrev til Guderup Vandværk, som også kan ses på Vandrådet hjemmeside.
5. Aftale mellem vandværkerne og kommunen, om indberetning af målerdata. Og Vandrådets
brev af 16. september, om emnet:
Der afventes svar fra kommunen
6. Fastsættelse af dato for Repræsentantskabsmødet i 2008:
Der blev enighed om den 24 april
7. Fastsættelse af dato for næste møde:
Vandrådet næste møde er den 19 november
8. Eventuelt:
Vedrørende den indgåede el aftale med Energi Syd er der enkelte vandværker der ikke
kan komme med, da de allerede har indgået aftaler og først kan frigøres efter disses udløb, Vandrådet hverken kan eller vil gå ind og blande sig i disse aftaler, det må være op
til de enkelte vandværker, men når deres kontrakter er udløbet eller de er frigjorte fra
dem kan de efterfølgende komme med på den fælles aftale Vandrådet har med Energi
Syd.
referent Peter Petersen

