
REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE 
I HERNING VANDRÅD  
 

Dato: Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 18.00  

Sted: Ålykkevej 5, 7400 Herning 

Til stede: Esben Madsen Hammerum 

Johannes Støttrup Sdr. Felding 

 Torben Jensen Kibæk 

 Henning Larsen Studsgård  

 Jørgen Handberg Haderup   

 Henning Juhl Rasmussen Snejbjerg 

 Ageeth Millenaar Herning 

 

Referent: Ageeth Millenaar 

 

 

DAGSORDEN 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 

 

Bestyrelsen konstituerede sig som følgende: 

Formand: Esben Madsen 

Næstformand: Torben Jensen 

Kasserer: Johannes Støttrup 

Sekretær: Ageeth Millenaar 

 

 

2. Forretningsorden 

 

Ingen ændringer til forretningsorden 

 

 

3. Datoer for kommende bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde, evt. temamøde 

 

Bestyrelsesmøde:  Mandag 19. august 2019 kl. 18.00 

Bestyrelsesmøde:  Torsdag 14. november 2019 kl. 18.00 

Bestyrelsesmøde:  Torsdag 20. februar 2019 kl. 18.00 

Repræsentantskabsmøde: Torsdag 23. april 2019 kl. 18.30 

Temamøde: Torsdag 24. oktober 2019kl. 18.30 

 

 

4. Emne til temamøde 

 

Foreløbige emner:  

- BNBO, Fælles pulje, Hvad koster det? mv. 

- Samarbejdsgrupper 

Emnet drøftes nærmere på bestyrelsesmødet den 19. august. 

 

 



5. Adresselister og indbydelse til repræsentantskabsmøde – har vi kontakt til alle?  

Der var kun 13 vandværker som deltog i mødet den 23. april. 

 

Ageeth følger op på adresserne.  

 

 

6. Vandrådets rolle ifm. oprettelse af samarbejdsgrupper (vandforsyningsplan) og 

grundvandsbeskyttelse.  

Trine Koch fra Herning Kommune har tilbudt at deltage v. næste bestyrelsesmødet. 

 

Bestyrelsen drøfter opgaven ift. grundvandsbeskyttelse og BNBO. 

Og der blev aftalt at vi kontakter nogle andre kommuner / forsyninger, som er længere 

i processen, hvordan de har gjort. 

 

Der er nogle usikkerheder / spørgsmål, f.eks: 

- Hvis vi køber jord. Hvem skal købe jord og hvem ejer den efterfølgende? 

- Hvis vi køber, betaler vi så ejendomsskat? 

- Skal vi lave frivillige aftaler, betale landmanden et engangsbeløb og lad landmanden 

drive jorden? Det er nemmere og landmanden bibeholder hektar-støtte. 

- Hvad kan man bruge jorden efterfølgende til? Må det dyrkes? Vedvarende græs? 

- Skal vi lave et selskab som inddriver penge til grundvandsbeskyttelsen, og hvem skal 

være med i den? 

- Hvad med selskabsskat, hvis vi stifter et selskab/fond som inddriver penge til 

grundvandsbeskyttelsen? 

- Hvad er udgifter til ”engangs-erstatning” i de første år, og hvad er de løbende udgifter 

til grundvandsbeskyttelse fremover? Hvor meget skal der inddrives til den fælles pulje? 

- Vil alle vandværker være med og være solidariske ? Hvis vi laver en fælles pulje, og 

der fastsættes et beløb per m³, som er ens for alle i Herning Kommune, uanset hvor 

mange m³ BNBO den enkelte vandværk har?   

 

- Spørgsmålet er også hvad tidshorisonten er for Herning Kommune. Hvornår er de klar 

til at lave aftaler med landmand mv?  

 

Torben kontakter Sønderborg Kommune hvordan de har gjort der. 

Ageeth kontakter blandt andet Skanderborg Kommune. 

Ageeth kontakter Trine for at høre hvad tidshorisonten er. 

Torben og Ageeth samler lidt materiale og sender rund i bestyrelsen. 

 

Efterfølgende beslutter vi om Trine Koch skal deltage i næste bestyrelsesmøde for at 

lave en plan.  

Ligeledes kan vi beslutte om vi spørger andre vandværker i Herning Kommune (udover 

bestyrelsen) til at deltage i arbejdet.  

 

 

7. Eventuelt 

 

Ingen 

 


