REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I
HERNING VANDRÅD
Dato:

Tirsdag den 26. april 2021 kl. 18.30 – 21.30

Sted:

Snejbjerg Hallen, 7400 Herning

Tilmeldte:

Herning Vand, Vildbjerg Tekniske Værker, Sunds, Hammerum, Ørnhøj, Vind,
Snejbjerg, Kibæk, Sørvad, Skarrild, Haderup, Sdr. Felding, Sandet, Karstoft,
Fasterholt.

Referent:

Niels Møller Jensen

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst ved Vandrådets formand Esben Madsen.
Valg af dirigent/stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab for 2021
Budget for 2022 samt fastlæggelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Der er kommet et forslag ind fra Esben Pilgaard, formand for Skarrild Vandværk.
Forslaget vedhæftes indkaldelsen.
7. Valg til Vandrådet
På valg er: - Esben Madsen (modtager ikke genvalg)
- Henning Juhl Rasmussen (modtager ikke genvalg)
- Jørgen Handberg (modtager ikke genvalg)
8. Valg af suppleanter og revisorer
9. Eventuelt
Afslutning af repræsentantskabsmødet ved formanden
Mødet startede med spisning.
1. Vandrådet’s formand Esben Madsen, Hammerum Vandværk, bød velkommen.
2. Preben Staal (Kibæk vandværk) blev valgt som dirigent.
Preben konkluderer, at mødet er lovligt indkaldt med 3 ugers varsel.
Jf. vedtægterne skal repræsentantskabsmødet afholdes inden udgangen af april måned.
Jesper og Olai blev valgt som stemmetællere.
3. Formandens beretning
Se vedhæftet bilag.
4. Johannes Støttrup, Sønder Felding Vandværk fremlagde regnskabet for 2021.
Regnskabet blev godkendt.

5. Budget for 2021 blev godkendt. Kontingent for 2022 ændres ikke og er Dkr. 800,6. Der er indkommet fire forslag fra Esben Pilgaard. Forslagene blev gennemgået af Esben og
der var særligt omkring forslag 1 en bred debat, som ikke bliver gengivet her.
De fire forslag er vedlagt. Efter debatten blev forslagene sendt til afstemning, dog ikke
forslag nr. 4, som blev trukket da Herning Vand jf. vedtægterne er født medlem af
bestyrelsen for Vandrådet.
Resultatet af afstemningerne kommer her:
Forslag 1 blev vedtaget: 25 ja stemmer

4 nej stemmer 2

3 blanke.

Forslag 2 blev afvist: 2 ja stemmer

27 nej stemmer 2

3 blanke.

Forslag 3 blev afvist: 10 ja stemmer

18 nej stemmer 2

4 blanke.

7. På valg til Vandrådet var Esben Madsen (Hammerum Vandværk), Jørgen Handberg
(Haderup Vandværk) og Henning Juhl Rasmussen (Snejbjerg Vandværk). Ingen af
førnævnte bestyrelsesmedlemmer ønsker at blive genvalgt.
Henrik Kirkeby (Haderup Vandværk), Carsten Bjerrum (Vind Vandværk) og Esper
Moesgaard (Snejbjerg Vand) blev stillet i forslag uden modkandidater, derfor er de valgt.
8. Jens Pedersen Kibæk Vandværk blev valgt som første suppleant.
Henning Jørgensen Sandet Vandværk blev valgt som anden suppleant
Erik Holdt Jensen Skarrild Vandværk og Henning Jørgensen Sandet Vandværk blev
genvalgt som revisorer.
9. Eventuelt
Torben Jensen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Jørgen, Henning og Esben for
deres indsats i bestyrelsen.
10. Formanden afsluttede mødet med at takke dirigenten og efterfølgende forsamlingen for et
stort fremmøde.

Efter repræsentantskabsmødet blev der holdt to indlæg:
Esben Madsen fra Vandrådet
Orientering om møde med Herning Kommune efter mødet i Holling Hallerne den 10. februar
2022. Se vedlagte.
Kent Falkenvig oplyste at den politiske beslutning fra december 2021 står ved magt indtil en
ny beslutning bliver truffet. Taler bestyrelsen for Vandrådet med én stemme har den langt
større indflydelse. Henning Juhl Rasmussen efterlyste opbakning til bestyrelsen, så Vandrådet
kan indgå i et tættere og mere forpligtende samarbejde.

I forlængelsen af debatten om forslagene fra Esben Pilgaard vil den nye bestyrelsen gøre sit
allerbedste for at samle vandværkerne om en række vigtig opgaver, som har betydning for
fremtidens vandforbrugere i Herning Kommune.
Bestyrelsen holder sit konstituerende møde mandag den 9. maj 2022.

Indlæg fra HedeDanmark ved Morten og Casper
Indlægget er vedlagt. Indlægget gav anledning til debat og spørgsmål, som dog ikke er
gengivet her.

