
REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I  

HERNING VANDRÅD  
 

Dato: Tirsdag den 24. april 2018 kl. 18.30 – 22.00 

Sted: Snejbjerg Hallen, 7400 Herning 

Tilmeldte: Abildå, Aulum, Haderup, Hammerum, Herning Vand, Kibæk, Sandet,  

Sdr. Felding, Skarrild, Snejbjerg, Stakroge, Studsgård, Sørvad, Vildbjerg og 

Ørnhøj. 

 

Referent: Yvonne Højfeldt 

 

 

DAGSORDEN 

1. Velkomst ved Vandrådets formand 

2. Valg af dirigent/stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Fremlæggelse af regnskab 

5. Budget for 2018 samt fastlæggelse af kontingent 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg til Vandrådet 

På valg er: Jørgen Handbjerg 

 Henning Rasmussen 

 Esben Madsen 

alle modtager genvalg 

8. Valg af suppleanter og revisorer 

9. Eventuelt – Indlæg fra Johannes Støttrup vedr. trappemodel/prisdifferentiering 

10. Afslutning af repræsentantskabsmødet ved formanden 

 

 

 

Formand Esben Madsen bød velkommen til Snejbjerg Hallen, hvorefter den gode mad blev 

indtaget med stor fornøjelse. 

 

1. Vandrådets formand Esben Madsen, Hammerum Vandværk, bød velkommen. 

 

2. Thorbjørn F. Madsen blev valgt til dirigent. 

 

3. Formandens beretning: 

 

Så er der gået et år siden vi var her sidst, til Repræsentantskabsmøde.  

Det år der er gået, har ikke levnet os meget ro ude i vandværkerne, der sker noget nyt hele tiden, 

som vi skal forholde os til. Noget af det som har været positiv, er vores nye Fælles regulativ som er 

blevet moderniseret og da det er Trine der har været tovholder på det, synes jeg at hun fortjener 

roserne for det arbejde.  

 

 

 

 



Den 25. oktober var Torben Jensen og jeg til Regionsvandrådsmøde i Låsby. 

Geolog Frede Busk Sørensen, fra den Statslige Region Midtjylland, var inviteret til at komme med en 

orientering om grundvandsbeskyttelse og regionens opgaver i forbindelse med oprydning af 

eksisterende forureninger. Han kom med en opfordring til vandværkerne om at rapportere til den 

Statslige Region af ikke allerede registrerede punktforureninger, lossepladser, tankstationer og 

rengøringspladser for sprøjtemidler og lignende, som ligger  i vandværkernes indvindingsområder.  

Fra deltagerne var der et ønske om mere samarbejde mellem Statslige Regioner og Kommunerne om 

indvindingsområder, punktforureninger og indsatsplaner, samt at bruge vandværkerne som har det 

lokale kendskab og kontakt til forbrugerne.  

 

Aarhus vand orienterede om, hvordan vandsammenslutningen i Aarhus Kommune samarbejder og 

takler problemet med grundvandsbeskyttelse og erstatningskompensation mv. Samt hvordan alle 

vandværker og vandforsyninger betaler pr. udpumpet m3 til en fællespulje, hvor selvfølgelig Aarhus 

vand bidrager med det langt største beløb.              0,50 kr. pr. m3. 

 

Efter dette indlæg var der masser af erfaringsudvekslinger af forskellig art. 

 

En af de ting som blev diskuteret meget, var frakobling af allerede etablerede tilkoblinger af 

storforbrugere med egne markvandingsboringer, samt mulig imødegåelse af evt. ønske herom. Her 

ville det være dejligt om det var muligt at få en indikation af hvad en pris til en storforbruger skal 

være for at der ikke gives tilladelse til private boringer. (Det kunne jo være at en folkevalgt turde 

give et bud på det )  Her er det måske at prisdifference/ trappemodeller kommer ind i billedet. Men 

det vil Johannes Støttrup sige mere om senere. 

 

Vi er jo også under pres i vores kommune. Vi kan jo læse i Byrådets arbejdsgrundlag for 2018-2021, 

at kommunen vil arbejde for, at taksterne falder på affalds og vandområdet. Man skriver også at 

byrådet ønsker, at vedligeholdelsen af de mindre, bynære søer og regnvandsbassiner i samarbejde 

med Herning vand skal have et løft. Vil det sige at kommunen vil sikre at disse søer til overfladevand 

er store og sikre nok til at tage vandet på alle tidspunkter, så vandværkernes boringer ikke er truet 

med forurening? Reel ved vi jo ikke, hvad det vand indeholder som er i disse søer. I Hammerum har 

vi i hvert fald 2 vandhuller som er træls tæt på vores boringer. 

I november havde vi så en temaaften, hvor Niels Grann fra danske vandværker skulle gennemgå den 

nye persondataforordning og it sikkerhed. Det blev til en lang   og sej aften, han overskred tiden 

rigtig meget. Og det var så skyld i at Trines og Niels Ravns indlæg næsten var ikke eksisterende. Det 

håber vi bliver bedre i aften, og jeg håber også at alle er kommet godt i mål med dataforordningen, 

det er jo ved at være nu, at vi skal have det færdig. 

 

En af de ting vi små vandværker skal tage stilling til her i 2018, er levering af måleroplysninger til 

Herning Vand, og i hvilken form de skal leveres, og til hvilken pris. Idet vores aftale jo udløber med 

udgangen af 2018. Herning vand må jo komme med et udspil til en forlængelse af aftalen, og det på 

nogle vilkår som er mulig for os at leve op til, og en pris som er acceptabel. Nogen(og jeg ved ikke 

hvor mange), er blevet præsenteret for en ny portal, hvor Herning vand vil have dataene leveret 

krypteret. For det første tager det meget længere tid og for det andet har vi slet ikke forbrugernes 

personnumre, og vi vil heller ikke have dem, og de skal på, for at det kan sendes til Herning vand. I 

øvrigt er meldingen fra Danske vandværker, at det er i orden at vi fortsætter med at sende som vi 

plejer, bare vi sletter filen når den er afsendt. Men når alt dette er sagt må jeg sige, at jeg personlig 

har den holdning , at vi skal søge at finde en brugbar løsning som tilfredsstiller alle parter. I sidste 

ende er det det enkelte vandværk der skal tage stilling til en ny aftale. Ageeth har måske en 

bemærkning til det senere. 

Vandrådet må ikke lave en kollektiv aftale. 

En enkelt oplysning mere, vi har haft en af vores vandværker som forespurgte om vandrådet ville 

prøve at overbevise Tethys folkene om, at  de skal lave et let og brugervenligt SMS program, til 

information af forbrugerne efter behov. 



Jeg har efterfølgende talt med Lasse Opstrup, og han har ikke afvis muligheden. Jeg har fulgt op på 

sagen og han arbejder på at finde den rigtige løsning og de rigtige samarbejdsaftaler. Så intet er 

afgjort  

 

Til slut vil jeg gerne sige tak til Trine Kock for det gode samarbejde, som vi håber vil fortsætte. 

Også tak til Niels Chr. Ravn fra Danske vandværker du er altid hurtig til at sige ja til at komme med 

et indlæg. 

Stort tak til alle vandværker for at i altid møder så talstærk op når vi kalder, men i kunne godt være 

lidt hurtigere med jeres tilmeldinger. Så skal vi til gengæld prøve på ikke at lave møderne for lange. 

Der er også stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen og jeg håber på et fortsat godt samarbejde, hvis 

vi alle bliver genvalgt 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Ageeth Millenaar, Herning Vand havde et indlæg vedr. nye kontrakter om vanddata. 

Se vedhæftede bilag - Indlæg nye kontrakter om vanddata. 

 

4. Johannes Støttrup, Sønder Felding Vandværk, fremlagde regnskabet for 2017. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Budget for 2018 blev godkendt. Kontingent er forhøjet til 800,00 kr. 

 

6. Ingen indkomne forslag  

 

7. På valg til Vandrådet var Jørgen Handbjerg, Henning Rasmussen og Esben Madsen. Alle blev 

genvalgt. 

 

8. Henning Jørgensen, Sandet blev genvalgt og Henrik Kirkeby, Haderup blev valgt som 

suppleanter. 

Henning Jørgensen, Sandet, og Villy Dahl Andersen, Vildbjerg, blev genvalgt som revisorer. 

 

9. Eventuelt - Johannes Støttrup havde et indlæg vedr. prispolitik, hvor m³ prisen var 

beregnet som produktionsprisen.  

Det blev aftalt at der afholdes et specifikt møde om emnet med alle vandværker, hvor også 

trappemodellen skal diskuteres.  

 

10. Thorbjørn takkede for god ro og orden, og formanden afsluttede mødet. 

 

 

Efter repræsentantskabsmødet blev der holdt to indlæg: 

• Trine Koch Jacobsen, Herning Kommune. Hvad rører sig vedr. vandforsyningen i 

kommunen. 

 

Hovedpunkter: Drikkevandsbekendtgørelsen, foreløbige resultater med og uden flush, 

microplast, planlægning på vandområdet, indsatsplaner, vandforsyningsplan og takster 

 

Kravene og forventningerne bliver større og større, derfor opfordrede Trine til at bruge 

jeres kvalitetssystem og netværk 

 



Se vedhæftede slides fra Herning Kommune. 

 

 

• Niels Chr. Ravn, Danske Vandværker. Hvad rører sig i foreningen.  

Niels Chr. Ravn informerede om situationen omkring alle de nye pesticider, og vigtigheden af at 

vandværkerne tager det alvorlig  og får tager alle de prøver der er nødvendig. For at vi bevarer 

vores troværdighed.  

Og fortalte også  kort om Persondataforordningen og mindede om at det kan blive dyrt hvis der 

kommer kontrol og vi ikke har den færdig, samtidig mindede han om at vi skal kuske at informere 

vore forbrugere, og til det har han medsendt 3 sider med info som kan tilrettes de enkelte 

vandværker, og må bruges efter behov.  

bilag vedhæftet og kan også fås hos formanden Esben Madsen: 

Tekst til hjemmeside elektr. forbikørsel 

Tekst til hjemmeside elektr. via netværk 

Tekst til hjemmeside mekaniske målere 

 

  


