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Herning,  den 11. maj 2007 

 

Repræsentantskabsmøde i Vandrådet Herning Kommune 
 

 

Deltagende vandværker: Gødstrup, Aulum, Vildbjerg, Kibæk, Sdr. Felding, Sørvad, Herning,  

Abildaa Vandværk, Karstoft, Kibæk, Sandet, Snejbjerg, Studsgård, Timring, Vind 

og Ørnhøj.   

   

  

1. Velkomst ved Henning Poulsen, Gødstrup 

 

 

2. Bo Røjen blev valgt som dirigent.. 

 

 

3. Formandsberetning ved Henning Poulsen, Gødstrup.  

 

Beretningen er som følger: 

 

 Det er nu nøjagtig et år siden, at vi holdt den stiftende generalforsamling til oprettelse af  

Vandrådet i Herning Kommune. 

 I bestyrelsen synes vi, at vi er kommet godt i gang, og har taget fat i de emner, der efter vores 

skøn er de mest hensigtsmæssige. 

 Vi har i årets løb haft en nær kontakt til Herning Kommunes miljøafdeling, personificeret ved 

chefen for Land og Struktur Lars Hyttel. Vi har også haft et møde med Inge Flensted fra 

kortkontoret - herom senere.  

 På grund af strukturreformen er der nogle ting, der ikke er helt på plads endnu, bl.a. sammen-

sætning og udpegning af koordinationsforum. 

Vi har fra vandrådets bestyrelse sendt et forslag til sammensætning af koordinationsforumet 

til HK. 

 Vi håber, at Lars Hyttel og hans kontor snart er oppe på fuld kapacitet , men det hører vi 

måske nærmere om lidt senere?? 

 

 I har jo fået referaterne sendt ud, så I har kunnet følge med i, hvad vi har lavet, så i min 

beretning om vort arbejde har jeg spekuleret på, om jeg skal gentage, hvad der står i 

referaterne, eller jeg skal fortælle om det, der ikke er kommet med i dem. Det bliver nok lidt 

af begge dele. 

 

 Vi har i det forløbne år haft 5 bestyrelsesmøder, hvor vi på det første møde den 3. maj 06 

konstituerede os. Allan Lunde næstformand, Johannes Støttrup kasserer, Sten Asferg 

referent/sekretær, Tom Hagelskær, Lars Olsen og Torben Jensen, står til rådighed for særlige 

opgaver og jeg blev så formand. 
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 På mødet drøftede vi også arbejdsopgaverne fremover, og fandt ud af, at der er mange 

områder inden for vandforsyningen, som vi skal have på plads i den nye store kommune,  

bl.a. udformning af takstblade og nødforsyningsplan for hele kommunen, i hver af de 4 gamle 

kommuner, var der jo nødforsyningsplaner, men der er klart, at vi skal have en samlet.  

 

Så skal de eksisterende vandforsyningsplaner også efterses. Det er vandrådets opfattelse, at 

vandforsyningsplanerne i de 4 kommuner var rimelig velfungerende, men også her er der 

nogle ting, der skal gås efter. 

 

Så skal vi have harmoniseret taksten, som kommunens miljøafdeling betaler for vandværker-

nes måleroplysninger til brug ved opkrævning af kloakafgift. 

 

Vi skal naturligvis også have fælles regulativ i den nye kommune.    

 

Så skal vi også være med i de nye opgaver som - pga. strukturreformen - er overført fra amtet 

til kommunen. En del af disse opgaver skal løses i det nye koordinationsforum, som endnu 

ikke er oprettet, men der er klart, at vi imødeser en pæn repræsentation i den. 

 

Bestyrelsen også fået sin egen forretningsorden på plads - og vi har også fået et logo. 

 

Den 14. november 06 havde vi indbudt Inge Flensted fra kortkontoret til at deltage i vort 

bestyrelsesmøde. Hun gav os en god orientering om de forskellige typer kort, kontoret 

udarbejder. Det er de tekniske kort, vi i vandforsyningerne er interesserede i, og her 

diskuterede vi hvorledes et samarbejde muligvis med fordel kunne etableres. 

Inge kom med et bud på, hvorledes en evt.  abonnementsordning kunne se ud.  

Pga. strukturreformen er hendes kontor heller ikke er helt optimalt, og derfor kunne vandrådet 

ikke få en aftale så meget på plads, at vi vil præsentere noget her for repræsentantskabet.   

Men efter de tal, der blev nævnt, dvs. i størrelsesordenen 60- 70.000 kr./år for alle 

kommunens vandværker ser det ud, som om det er noget, vi skal arbejde videre med, og vi vil 

gerne have tilkendegivelser fra jer under den efterfølgende debat. Alle vandværker skal i ny 

og næ bruge kort, og kan vi få en god pris på en abonnementsordning på gode opdaterede 

kort, tror vi, at det er en fordel for os.  

 

Hvad er der så ellers blevet til med vore møder?? 

På et møde med Lars Hyttel blev vi enige om, at følge Miljøstyrelsens standardregulativ, som 

så skal godkendes af Herning Kommune. Samtidig skal Lars Hyttel sørge for, at regulativet 

løbende ajourføres, så det følger lovgivningen. 

Vi har også fra vandrådet indstillet til kommunens afløbskontor, at prisen for vandværkernes 

måleroplysninger følger taksten som FVD melder ud. 

Vi har fremsendt et forslag til Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalg om sammen-

sætningen af koordinationsforum. 

   

Så har vi også talt om, om der kunne opnås besparelser ved at indhente tilbud fra forskellige 

asfaltfirmaer, når gravearbejder på gader og stræder skal reetableres. Aftaler der evt. kunne 

forhandles i samarbejde med varmeværkerne. 
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Vi har også talt om, om alle vandværkerne i kommunen kan/vil indgå i en solidarisk aftale 

om, at evt. udgifter ved en kommende indsatsplan skal deles ligeligt mellem alle kommunens 

vandværker. 

I så fald kunne vi oprette en fond, hvor hvert vandværk indbetaler et beløb pr. oppumpet m³.  

Vandrådet besluttede at henlægge sagen, indtil vi gennem arbejdet i koordinationsforumet 

forhåbentlig får en fornemmelse af, hvor omfattende indsatsplanerne her i kommunen vil 

blive. 

 

Den 1. februar 07 kom aftalen om serviceeftersynet i hus. Når den bliver udmøntet i 

lovforslag vil der helt sikket blive noget, vi skal arbejde med her. 

 

Ellers er det min opfattelse at vandrådets arbejde i den nære fremtid kommer til at dreje sig 

om de ting, vi ikke kunne komme videre med i forhold til Herning Kommune, fordi kontoret 

havde mange andre ting at tage sig af p. g. a. strukturreformen. 

 

Formandens beretning blev godkendt (undskyld forglemmelsen af denne linie) 

 

 

4. Johannes Støttrup, Sdr. Felding fremlagde regnskab for 2006, som blev godkendt. 

 

 

5. Budget for 2007 blev fremlagt med fastlæggelse af kontingent for 2007  

 

 Det blev vedtaget, at kontingentet fortsat vil være 500,00 kr. pr. vandværk. 

 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

 

 

7. Valg til Vandrådet  

 

 Næstformand Alan Lunde 

 Kasserer  Johannes Støttrup 

 Bestyrelsesmedlem Torben Jensen 

 

 Alle 3 blev genvalgt. 

 

 

8. Valg af suppleanter og revisorer 

 

 Revisor  Bo Røjen 

 Revisor  Villy Dahl Andersen 

 1. suppleant  Esben Madsen 

 2. suppleant  Henning Juhl Rasmussen 

  

 Alle 4 blev genvalgt. 
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9. Eventuelt 

 

 Opstilling på takstblade  

 

 

10. Afslutning af repræsentantskabsmødet ved formanden 

 

 

Efter repræsentantskabsmødet blev der serveret en let anretning, øl, vand og kaffe. Efter 

optankningen holdt Lars Hyttel – chef for Land & Struktur ved Herning Kommune – et 

indlæg om status for kommunen og kommende planer. 

 

Karen Merete Mose – Regionens Miljøcenter - fortalte om miljøcentrenes opgaver vedrørende 

vandforsyning, og ønsker stadig nær forbindelse med vandværkerne som i amtets tid og  

er til enhver tid til rådighed for spørgsmål fra vandværkerne. 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde for Vandrådet: Onsdag d. 15. maj 2007 kl. 19.00  på Dalgas Allé 3 i Herning 

 


