
REFERAT TIL BESTYRELSESMØDE 
I HERNING VANDRÅD  
 

Dato: Torsdag den 20. Februar 2020 kl. 18.00 – 21.00 

Sted: Ålykkevej 5, 7400 Herning 

Til stede: Esben Madsen Hammerum 
Johannes Støttrup Sdr. Felding 
Torben Jensen Kibæk 

 Henning Juhl Rasmussen Snejbjerg 
 Henning Larsen Studsgård  
 Jørgen Handberg Haderup 
 Ageeth Millenaar Herning 
 
 
 
 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. November 2019. 

Bestyrelsen godkender referatet. 

 

2. Gennemgang af regnskabet og underskrift for året 2019. 

Johannes Støttrup gennemgår regnskabet, og bestyrelsen godkender regnskabet.   

 

3. Ny branchevejledning – Regulativ for almene vandforsyninger. 

Der er udkommet en ny branchevejledning: Regulativ for almene vandforsyninger. Den 

nuværende regulativ for vandværker i Herning Kommune er fra 2017, og derfor ret ny. 

Ageeth og evt. andre skimmer vejledningen igennem, og så drøfter vi på næste møde 

om vi skal foretage noget.  

Ageeth sender linket til vejledningen til bestyrelsen, og spørger ligeledes Trine om 

Herning Kommune har set vejledningen og om de har en holdning til evt. tilretning af 

regulativet. 

 

4. Planlægning af repræsentantskabsmødet Onsdag den 22. april 2020 

Mødet starter 18.30.  

Dagsorden repræsentantskabsmødet: 

- Esben; bestyrelsens beretning 

- Herning Kommune; Nyt fra Herning Kommune. Gerne en udmeldelse ifm. 

grundvandsbeskyttelse generelt / indsatsplaner i Herning Kommune. Hvad kan vi 



forvente på sigt? 

- Joan Hansen; Oplæg om grundvandsbeskyttelse og fremtidig struktur for 

vandforsyning i Herning Kommune ud fra en politisk synspunkt. Decentral 

vandforsyning, Skovrejsning, indsatsplaner, samarbejde mv.  

- Valg til bestyrelsen. (Esben Madsen, Jørgen Handberg og Henning Rasmussen er på 

valg) 

 

Som dirigent spørges Villy Dahl Andersen fra Vildbjerg Tekniske Værker – Johannes 

kontakter Villy. 

 

Geopartner har kontaktet Esben for at høre om de må komme og fortælle noget om den 

nye LER-lov. Bestyrelsen vurder de fleste vandværker i Herning Kommune har styr på 

den nye Lov og er klar til de krav der bliver stillet. Derfor er det ikke relevant med et 

oplæg fra Geopartner, da det for de fleste vandværker ikke er aktuelt. 

 

Ageeth sender indbydelsen ca. 3 uger inden repræsentantskabsmødet.  

 

5. Grundvandssamarbejde 

Vandrådet havde, efter temamødet den 22. oktober 2019, bedt om en tilbagemelding 

fra alle vandværker ifm. grundvandssamarbejdet.  

Vandværkerne blev bedt om deres holdning ift.: 

1. grundvandssamarbejde 

2. solidarisk løsning ift. de samlede omkostninger til beskyttelse af BNBO-områder. 

- 17 ud af 21 vandværker har meldt tilbage ifm. grundvandssamarbejdet.  

- 13 ud af 17 vandværker er positiv overfor et grundvandssamarbejde 

- 9 ud af 17 vandværker er positiv overfor et solidarisk løsning, og de øvrige 8 som har 

svaret, ønsker ikke en solidarisk løsning eller har ikke svaret på dette spørgsmål.  

 

BNBO og grundvandssamarbejde vil blive behandlet i Herning Kommunes TMU-udvalg 

på deres næste udvalgsmøde.  

 

Vandrådet har haft besøg af Peter Petersen fra Oksbøl Vandværk. Peter er formand for 

Sønderborg grundvandssamarbejde.  

Han har fortalt om deres erfaringer med et grundvandssamarbejde, oprettelse af 

foreningen mv. Blandt andet fortæller han at vandsamarbejdet Sønderborg finansierer 

primært indsatser i BNBO og Indsatsplanerne via jordkøb/jordbytte eller 

dyrkningsaftaler.  



De har blandt andet etableret nogle skovområder i samarbejde med Sønderborg 

Kommune og Naturstyrelsen.  

Sønderborg vandsamarbejdet er oprettet i December 2015. 

 

Vandrådet har besluttet at afvente Herning Kommunes holdning / udmelding ifm. 

håndtering af BNBO, grundvandssamarbejde mv. inden der foretages yderligere skridt 

på området.   

 

6. Evt. 

Ingen 


