REFERAT fra repræsentantskabsmødet
- Vandrådet i Sønderborg Kommune
15. april 2009 på Ulkebøl Forsamlingshus

Dagsorden:
Orientering fra Sønderborg Kommune miljøafdeling :
v/ Susanne Vesten
-

Nye regler for afgift på indvindingstilladelser
Status for indsatsplaner
Vandforsyningsplan
Regulativer for private vandværker
Lokalisering af enkeltindvindere
Fornyelse af indvindingstilladelser
Klima og grundvand

SV orienterede om afgifter for indvinddingstilladelser som er fastsat af Staten.
Fremadrettet bliver det Told & Skat der opkræver dette.
Indsats planer for området skal være færdig i 2017. Der blev orienteret om Miang dam
området.
Vandforsyningsplanen forventes revideret ud fra de tidligere 7 kommuners planer.
Det påtænkes at standardisere regulativerne, men dette vil blive drøftet med værkerne.
Der er en del indvindingstilladelser der skal fornyes i 2010, og det anbefales at værkerne
melder sig i god tid.

Sønderborg Forsyning A/S.
v/ Marianne Friis Ajer
-

Aftale om indberetning af målerdata

MFA gennemgik aftalerne med de private værker vedrørende indberetning af målerdata.
Herunder opgaven for de private værker med årsaflæsning og indberetning af flyttere mm.
Kontaktperson for de forskellige områder er:
Sydals – Augustenborg
Sundeved – Broager
Gråsten – Nordborg
Sønderborg

Hella Clausen
Monica Andersen
Inge Marie Bach
Bente Reib

8872 5584
8872 5583
8872 5579
8872 5613

Kaffepause:
Repræsentantskabsmøde
Dagsorden ifølge vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Budget for det/de kommende år forelægges
Årskontingent for det kommende år forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt

Ad 1.
Colin Anderson blev valgt som dirigent.
Ad 2.
Formanden Peter Petersen aflagde beretning.
Uddrag af beretningen –
Der er afholdt møde med miljøafdelingen og PP udtrykte ros til afdelingen.
Aftalen mellem Sønderborg Kommunes Forsyning og private Vandværker omkring
indberetning af måledata til brug for at opkræve spildevands afgift faldt omsider på plads.
Efter forskellige tilpasninger vurderer Vandrådet aftalen for tilfredsstillende.
Der er forhandlet en aftale i hus med Eurofins om betaling for udtagning af drikkevands
prøver en aftale de enkelte vandværker kunne tilslutte sig.
På falderebet kom der også et tilbud fra Højvang prismæssigt lå det næsten på samme
niveau som Eurofins., men vi havde erfaret at der var en del vandværker som i forvejen
havde en aftale med Eurofins de ville blive fritstillet fra den tidligere aftale og kunne gå
direkte ind i den nye aftale med Eurofins og dermed opnå de store rabatter fra dag et.
Vi blev på et tidligt tidspunkt orienteret om at Kommunen ønskede at få opsat målere i de
kommunale institutioner som kunne fjernaflæses der blev oplyst at det var en del af projekt
Zero
Vi var klar over at der ville være en del vandværker som ville blive berørt af dette og at der
i starten blandt vandværkerne var forskellige opfattelser af økonomien i dette.
Vandrådet tog på et møde beslutning om at man ville anbefale vandværkerne, at man som
hovedregel ejede det vandur der blev afregnet efter uanset hvilken type det måtte være.

Ad 3. - 4. og 5.
Karsten Iwersen gennemgik regnskab og budget, som blev godkendt og taget til
efterretning.
Der opkræves 1 øre pr m3 indvinddingstilladelse til vandrådets arbejde.
Ad 6.
Det fremsendte ændringsforslag til vedtægter blev vedtaget med småjusteringer.
Ad 7.
Under punkt 7 i dagsordnen er følgende bestyrelses medlemmer på valg.
Børge Hansen Broager modtog genvalg
- suppleant Bjarne Boesen
Karsten Iwersen Sønderborg modtog genvalg
- suppleant Torben B. Nielsen
Peter Petersen Nordborg modtog genvalg
- suppleant Arne Ljunngmann
Kent Jacobsen Augustenborg modtager ikke valg
Valgt blev Keld W. Andersen Frederiksgård
- suppleant Dennis Nielsen
- suppleant for Gråsten området er Bjarne Poulsen.
Ad 8.
Børge Sørensen genvalgtes som revisor.
Ad 9.
Der blev fra enkelte værker oplyst ændringer om adresser og tlf. nr. på de udleverede
lister.

For referatet
Erik Petz

