
Møde i vandrådsbestyrelsen 

Mandag d. 30/10/17 Sonfor 

Tilstede var: 

Peter P, Bjarne B, Peter W.J, Torsten H, Jørgen J, Harald P.J, Kim Krogh og Ejvind T. 

 

1. Dagsordenen godkendt 

2. Medlemsmøde i januar:   

Mødedatoen fastlagt til 10 jan i Ulkebøl forsamlingshus 

Der bliver et indlæg om cybersikkerhed, kommunen inviteres foruden firmaet PC Brøndborer, der 

gerne vil gøre lidt reklame for sig selv. 

I tilfælde af at nogle at de foreslåede ikke kan komme, vil vi invitere person til at tale om afkalkning 

af drikkevandet. 

 

3. Aftale med Eurofins: 

vi venter med at forhandle en prisaftale indtil de nye regler på området er på plads. 

 

4. Chloridazon: 

mange har taget analysen, men der er heldigvis intet er fundet i vort område. En grund kunne være 

at roedyrkning ikke har været så udbredt i Sønderjylland.  

 

5. Orientering ved Kim Krogh, Sonfor 

 

Sonfor kommer i forbindelse med anlæggelse af fjernvarmeanlæg flere steder i kommunen også til 

at nedgrave rørledninger, der kunne bruges til nødforsyning på nærtvedliggende vandværker. 

Kim orienterede også om de nye Strategiske mål for fremtidige investeringer i vandværker som 

Sonfor har vedtaget. Flere vandværker nedlægges og nye bygges. Havnbjerg, Mjang Dam og 

Rønsdams nybygges/udvides. Huholt nedlægges. 

Bimåler diskussionen: Der er nye regler og vandforsyningen implementerer og kontrollerer dem. 

Der skal være styr på hvornår man kan trække udgifter til drift fra. Vil man have fradrag skal der 

være måler/målere og man skal være erhvervsdrivende.  

 

6. Status for vandsamarbejdet.  

Der er generalforsamling d 14/11. Alle vandværker i området er nu med. Der er inviteret til møde 

med kommunen angående planerne i Sundeved. Finansiering og omfang af BNBO beskyttelsen er 

endnu ikke på plads. 

 

7. Møde med kommunen i sommers: der intet referat. 

 

8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer: 

 

Ejvind orienterede kort om at plastrør kan genbruges af firma i Mariager. Det er altså en måde at 

komme af med de gamle rørledninger på. 

Kim: Droner kan spore brud ved termisk fotografering. Brandvæsenet i Sønderborg har en. 



Peter:Der er regions vandrådsmøde i Agerskov d. 20/11 kl. 17. 

 

9. eventuelt 

Når vandværket i Sydals Øst Vandforsyning , Skovbyvej 73a er produktionsklar er vi inviteret til 

møde og fremvisning. Vi håber alt kører til mødet mandag d. 12 marts. Kl. 16. 

Repræsentantskabsmøde den 18 april  

Der er regionsvandrådsmåde d.20 november kl. 17.00 på Agerskov Kro Hovedgaden 3, 6534 

Agerskov. Tilmelding til Lorens Jessen Mail lj@danskevv.dk  senest fredag d. 10 november. 

Direktør Allan Wejrup og rådgiver Henrik Blomhøj deltager. Mødet drejer sig mest om inspiration 

og gode ideer til vandrådsarbejdet. Der er gratis spisning. 

Ref. af Torsten Hvidt  


