
Referat af møde i Ærø Vandråd den 5. september 2019 kl 15.00 på Rådhuset.

Tilstede: Frode Madsen, Ejgil Jensen, Frank Pedersen, René Rasmussen, Jesper T. Andersen, 
Kirsten Johansen (referent).

Dagsorden:

1. Opfølgning på møde med Beredskab Fyn. 
2. Offentliggørelse af interne analyseresultater.
3. Kommentering af folder om vandrådsarbejde. (Folder vedlagt).
4. Besøg af DV Region Fyn's bestyrelse lørdag den 12/10 2019.
5. Deltagelse i vandrådsmøde DV Region Fyn onsdag den 6/11 2019 kl. 18.00 i Ringe.
6. Revision af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse som følge af udlæg af BNBO’er.
7. Opdatering af beredskabsplan.
8. Bordet rundt.
9. Næste møde.
10. Eventuelt.

Ad.1
Beredskabets svar vedr. tilbageløbssikring på brandhaner taget til efterretning.

Ad.2
Vandværkerne er enige om, at interne analyser ikke offentliggøres på vandværkernes 
hjemmesider.  

Ad.3
Folderen findes dækkende for Ærø Vandråds måde at arbejde på.

Ad.4
Frode arbejder videre med fastsættelse af et program for dagen.

Ad. 5
Frode deltager i mødet og vil gerne have en mere med. De øvrige vandrådsmedlemmer, som 
måtte ønske at deltage, anmodes om at melde sig til ved Frode, inden for den næste måneds tid. 

Ad. 6
Kirsten orienterede om henvendelse til Miljøstyrelsen vedr. opstilling af solceller indenfor BNBO’er. 
Der foreligger endnu ikke et svar.

Der indkaldes til koordinationsforumsmøde i løbet af efteråret, hvor arbejdet med revision af 
indsatsplanen igangsættes.

Ad. 7
Husk at melde ind til Susanne C. Frederiksen, hvis der er rettelser til kontaktpersoner, adresser 
eller telefonnumre.

Ad. 8
Ærø Vand A/S har haft kontakt til forskellige firmaer for rensning for DMS. Der findes ikke en egnet 
teknik endnu.



Boringerne Thorup 1 og 2 overvejes udvekslet med to af Rise Vandværks boringer i Risemark. 
Risemarksboringerne er taget ud af drift. Ændringerne kan medvirke til sikre Rise Vandværk nyt, 
rent råvand.
  
Renovering af rentvandstankene er i gang.

Søby Vandværk arbejder med nyt udpumpningsanlæg, udført som totalentreprise. 

Der skal etableres en underboret råvandsledning til boring 8 ved Søbygaard.

Graveprojekterne i Søby er afsluttet.

Bregninge Vandværk

Det overvejes at etablere forsyningsledninger til Øster og Vester Bregningemark. 

Ærøskøbing Vandværk er ved at udskifte ledninger i Søndergade. Det overvejes at åbne 
vandværket i forbindelse med ”Vandets dag” den 22. marts 2020. 

De øvrige vandværker synes det er en god idé at lave arrangementer i samme forbindelse. Punktet 
medtages på næste møde.

Rise Vandværk forventer at skifte de sidste målere til elektroniske målere, inden nytår.

Ad. 9
Næste møde er torsdag den 20. februar 2020, kl. 15.00.

Ad. 10
Kirsten orienterede om Kommunalbestyrelsens behandling af en henvendelse fra Ærø Plus om, 
hvordan man kan sikre ejendomme udenfor det naturlige forsyningsområde, vand.


	Random..docx

