
Refereat fra møde i Vandrådet for Sønderborg Kommune. 
 
Mødet blev afholdt, torsdag, den 25. januar 2007 kl. 19,00 på Hørup-Høruphav Vandværk 
 
Tilstede: Colin Anderson, Peder Pedersen, Steen Andresen, Karsten Iwersen og Lars B. Hansen 
 
 
 
 
1. Referat fra sidste møde blev godkendt 
 
2. Samarbejde med kommunen: 
 

Referat fra mødet den 19. januar blev drøftet og affødte nogle spørgsmål fra Steen, man blev 
enige om, at mødet som helhed var forløbet positivt og man håber på, at samarbejdet 
fremover bliver godt. 
 
Nogle af de problemer der er, kan opremses således: 
 
• Kommunen contra de enkelte vandværker 
• Kommunen contra kontaktudvalgene i lokal områderne 
• Kommunen contra vandrådet 
 

Colin udarbejder forslag til, hvorledes opgavefordelingen mellem de forskellige 
forvaltningsområder og vandværkerne kan løses. 
 
Kommunens repræsentanter inviteres til alle møder fremover. 
 
Vandrådets bestyrelse udvides med 1 medlem, således at de kommunale vandforsyninger bliver 
repræsenteret i vandrådet. Forvaltningen inviteres efter behov. 
 
3. Kontaktudvalg i Sundeved og Broager lokalområdet. 
 

• Broager og Sundeved områdets vandværker indkaldes til et fællesmøde, mandag, den 12. 
februar 2007 kl. 19,00, mødet afholdes indtil videre på materialegården i Avnbøl. 

 
• Lars udarbejder oplæg til mødeindkaldelse, Colin undersøger ved Thorkild Bruhn om 

lokalet er stort nok, når vandværkerne i Broager også skal med. Formanden for Region Syd i 
FVD er blevet inviteret og deltager, FVD betaler for forplejningen 

 
o Oplæg til dagsorden: 

Indledning ved Colin Anderson 
Oplæg fra FVD Region Syd, ved Ole Wiil 
Oplæg fra Sønderborg Kommune, ved Thorkild Bruhn 
Forslag til andre arbejdsopgaver vandrådet kan påtage sig, ved Lars B. Hansen 
Nedsættelse af kontaktudvalg i lokalområderne Broager og Sundeved. 
Afslutning og opsamling. 
 



4. Repræsentantskabsmødet i april. 
 

• Colin undersøger, om kommunen har et lokale til ca. 130 personer vi kan låne. Andre 
muligheder er:  Vollerup Kro, Ulkebøl Forsamlingshus og Dybbøl Forsamlingshus 

 
5. Næste møde er fastsat til den 15. marts 2007, hvor mødet i april planlægges. 
 
 
Referent: Lars B. Hansen 

 


