
Vandrådet i Sønderborg Kommune 

 
 
 

 
 
 
 
 
Mødet blev afholdt den 17. januar kl.19.00 2008 
 
 
Mødested: Sydals Øst Vandforsyning, Gammelhave 14 B, Lysabild 6470 Sydals  
 
                     Alle rådets medlemmer var tilstede 
 
Dagsorden/Referat 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 

 

2. Orientering siden sidst 

A: Kommunens opsigelse af eksisterende aftale vedrørende forbrugeroplysninger blev drøftet, 

vandrådet tog opsigelsen til efterretning, det videre forløb bliver behandlet i punk 4.  

B: El aftale for 2009/2010 blev drøftet 

Vandrådet vil indlede forhandlinger med Energi Syd på en gunstig pris for den pulje af strøm der er 

meldt ind fra de vandværker der er medlem af vandrådet. 

C: Indsats planlægning vedrørende grundvandsbeskyttelse med Helikopterbistand er det i første 

Omgang Sønderborg og Sydals området der er blevet kortlagt i den forbindelse er der afholdt 

Orienteringsmøde for de berørte områder senere på året vil dette også blive startet op for Midt-Als 

og Nord-Als 

 

3. Status vedr. koordinationsforum 

Det er endnu ingen afklaring omkring udpegning af repræsentanter 

Såfremt vi fra Sønderborg Vandråd for mulighed for at udpege 2 repræsentanter 

Vil det blive Lars B. Hansen og Peter Petersen. 

  

4. Status vedr. aftale med kommunen om målerindberetning 

Erik Petz fremlagt et oplæg til en ny aftale mellem Sønderborg Kommunes Forsyning og  

Private vandværker i Sønderborg Kommune om indberetning af måledata. 

Vandrådet gennemgik oplæget, der var kun enkelte små bemærkninger, efterfølgende kunne det 

samlede Vandråd tilslutte sig oplæget. 
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5. Status vedr. indbetaling fra vandværkerne 

Der er 4 private vandværker der ikke ønsker at være medlem af Vandrådet 

Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning. 

 

6. Opstart af planlægning af repræsentantskabsmødet i april, herunder: 

a. Invitation af gæster: dette blev drøftet og formanden sørger for invitationerne 

Ud over de indlæg der er aftalt med Kommunens miljø og vandtekniske afdeling blev 

foreslået et ekstra indlæg hvor Rambøll vil komme og fortælle om regnskabs programmer 

Beretningen vil blive rundsendt til bestyrelsen til kommentering i god tid før 

repræsentantskabsmødet.  

 

 

7. Eventuelt Intet 

 
Referent  Peter Petersen 


