Vandrådet i Sønderborg Kommune
Referat fra Repræsentantskabsmøde
Iht. vedtægterne for Vandrådet i Sønderborg Kommune, indkaldes der til repræsentantskabsmøde
Torsdag, den 24. april 2008 kl. 19,30 på
Ulkebøl Forsamlingshus, Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg
Mødet indledtes med at formanden Lars B. Hansen bød velkommen og herefter gav ordet til Jan
Nielsen fra Rambøll der gav en kort orientering om deres edb forbrugerafregnings system.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
Peter Petersen blev valgt
2. Bestyrelsens beretning.
Formanden aflagde bestyrelsen beretning som vil kunne læses i sin helhed på Vandrådet
hjemmeside. Der var en del spørgsmål og kommentarer til beretningen fra de fremmødte.
Vandrådet vil på førstkommende møde behandle spørgsmål og forslag. (Formandens referat
følger som bilag)
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Karsten Iwersen fremlagde regnskabet der viste et indestående på bank på i alt
33840,89kr.oplyste samtidig at der var nogle skyldige beløb som indnu ikke var betalt så det
reelle overskud var væsentlig lavere. Der fremkom kritik af regnskabs opstillingen dette blev
taget til efterretning og vil blive bragt i orden til næste års generalforsamling i samråd med
den valgte revisor.
4. Budget for det/de kommende år forelægges.
Blev godkendt
5. Årskontingent for det kommende år forelægges til godkendelse.
Blev godkendt
6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
a. Følgende personer er på valg efter lodtrækning
Lars B. Hansen, Lokalområde Gråsten genvalgt
Aksel Nielsen, Lokalområde Sundeved genvalgt
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Arne Lund, Lokalområde Sydals (modtager ikke genvalg) valgt blev Ejvind Thontensen

Erik Petz, Kommunal vandforsyning genvalgt
8. Valg af revisor valgt blev Børge Sørensen
9. Orientering fra Sønderborg Kommune:
a. Forsyningsafdelingen forelægger ny aftale om indberetning af måleroplysninger.
Erik Petz gennemgik den nye aftale og svarede på spørgsmål. Der var en del kommentarer og spørgsmål til aftalen der fremkom også nogle ændrings forslag som
Erik Petz vil tage med hjem og få indføjet. Det blev besluttet at Vandrådet herefter
på førstkommende møde gennemgår og godkendte aftalen om måleroplysninger.
b. Miljøafdelingen orienterer.
Susanne Vesten, Susanna Esbensen og Per Mørch Christensen delte indlæggene op i
deres fagområder, nogle gode indlæg der gav deltagerne et godt indblik i hvad der
rører sig og hvad vi kan forvente os fra miljø afdelingen fremover.
10. Eventuelt. Formanden takkede dirigenten og afsluttede mødet
Forslag til behandling under pkt. 6, skal være formanden i hænde senest den 1. april 2008
Vandrådet har indbudt Jan Nielsen, Rambøll til at vise/demonstrere deres edb programmer til forbrugsafregning.
Så hvis vandværkerne har overvejelser om at anskaffe EDB til afregning af vandforbruget, er der
her mulighed for at få en god snak med Jan. Der var stor interesse fra flere vandværker i at høre om
og se programmet hvordan det fungerer.
Derudover deltager der repræsentanter fra Miljøafdelingen i Sønderborg Kommune, ligesom FVD
Region Syd vil være tilstede.
Af hensyn til kaffen bedes I tilmelde jer senest den 15. april 2008,
via mail info@sonderborg-vandraad.dk eller telefon 74 65 94 17.
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Bestyrelsens referat.

Siden sidste repræsentantskabsmøde som blev afholdt den 19. april, har vi tegnet en kontrakt om
levering af el til fast pris. Ca. 35 vandværker har tilmeldt sig ordningen, den nuværende ordning
slutter pr. 31-12-08. Vandrådet har derfor tegnet en ny kontrakt med Syd Energi som løber i kalenderåret 2009 0g 2010, den nye aftale er oprettet på puljebasis, dvs. at mellem 500 og 600 små og
store erhvervsvirksomheder indkøber el sammen, i praksis betyder det at Syd Energi opkøber el
løbende her i 2008 og bliver så afregnet med en gennemsnitspris i 2009 og fremdeles.
De 35 vandværker bruger ca. 1,3 mil kWh pr. år. Vandværker som endnu ikke er tilknyttet aftalen
og ønsker at være med skal kontakte formanden for tilmelding. Man skal evt. være fri af andre aftaler.
Vandrådet har også deltaget i et møde med Sønderborg Kommunes Miljøafdeling, hvor opstart af
indsatsplanlægningen blev drøftet. Her fik vi oplyst, at Miljøcenter Ribe er langt fremme med kortlægningen på Als, dog mangler der endnu noget omkring Guderup. Det blev herefter aftalt, at man
starter i Sydals området som er kortlagt.
Der blev også drøftet et oplæg til analyseprogram, herunder de fundne koliforme bakterier hos nogle vandværker.
Kommunen har efterfølgende udsendt analyseprogram til de enkelte vandværker, heri lå der også en
opfordring til at deltage i et samlet udbud af analyser. Hvor mange vandværker der har tilmeldt sig
kender vi ikke.
Kort før jul opsagde kommunen de aftaler, de gamle kommuner havde indgået med vandværkerne
om indberetning af målerdata. Vandrådet har efterfølgende drøftet et udkast til ny kontrakt, udkastet
blev med få rettelser accepteret og er nu gældende, der skal derfor kun aftales praktiske ting med de
enkelte vandværker. Aftalen indebærer, at kommunen betaler et vederlag som anbefalet af DANVA
og FVD.
Sønderborg Kommune har sammen med Aabenraa, Haderslev og Tønder, nedsat et koordinationsforum, bestående af formand og næstformand fra hver kommune og fælles decentrale medlemmer.
Det er Vandrådet opfattelse, som støttes af FVD, at det er i strid med Vandforsyningslovens § 12.
FVD har derfor forelagt sagen for By- og Landskabsstyrelsen, og det er FVD’s opfattelse at By- og
Landskabsstyrelsen er enig i, at der skal nedsættes et selvstændigt koordinationsforum i hver kommune.
FVD har derfor sendt et opfordring til kommunalbestyrelsen i de fire sønderjyske kommuner, hvor
de opfordres til at nedsætte et koordinationsforum jf. Vandforsyningslovens § 12.
Såfremt man fastholder den nuværende beslutning om et fælles koordinationsforum for kommunerne: Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg, vil sagen blive forelagt for kommunernes tilsynsmyndighed med henblik på en afklaring.
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Jeg vil også her gerne reklamere for den hjemmeside Vandrådet har oprettet, den findes på følgende
adresse: www.sonderborg-vandraad.dk, her bliver alle referater m.m. lagt ud. Der findes også en
oversigt over vandværkerne i kommunen med oplysning, som e-mail og hjemmesideadresser til de
enkelte vandværker. Hvis der er vandværker som har e-mail og hjemmesider, som ikke er med på
listen, samt ændringer til kontaktpersoner og telefonnr. bedes I underrette Vandrådet evt. ved hjælp
af den rettelsesformular der findes på siden. Der er også oprette et debatforum, hvor vandværkerne
kan kommentere eller skrive indlæg til hinanden.
I øvrigt modtager vi gerne indlæg til forskellige ting Vandrådet kan formidle, det kunne bl.a. være
indhente priser på eks. vandmålere og lign.

