
 

  
REFERAT AF BESTYRELSESMØDET I HERNING VANDRÅD  
 

Dato: Mandag den 9. maj 2022 kl. 18.00-20.00  

Sted: Ålykkevej 5, 7400 Herning 

Inviteret: Thorbjørn Madsen Vildbjerg 

Johannes Støttrup Sdr. Felding 

 Torben Jensen Kibæk 

 Carsten Bjerrum Vind  

 Henrik Kirkeby Haderup   

 Esper Moesgaard Snejbjerg 

 Niels Møller Jensen Herning 

 

Referent: Niels Møller Jensen 

 

 

Her kommer referatet af dagens møde 

 

DAGSORDEN 

 

1. Konstituering af bestyrelsen Formand – Næstformand – Kasserer - Referent 

Torben Jensen valgt som formand, Thorbjørn Madsen valgt som næstformand, 

Johannes Støttrup valgt som kasserer og Niels Møller Jensen valgt som referent. 

 

2. Forretningsorden 

Udsendt, læst og kort gennemgået på mødet. Ingen ønsker om ændringer. 

 

3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 16. marts 2022 

Godkendt. 

 

4. Datoer for kommende bestyrelses- og repræsentantskabsmøder 

1. møde 9. maj 2022 kl. 18.00 

2. møde 23. august 2022 kl. 18.00 

3. møde 22. november 2022 kl. 18.00 

4. møde 21. februar 2023 kl. 18.00 

Temamøde om samarbejde den 26. september 2022 kl. 18.30 i Snejbjerg Hallen. 

Repræsentantskabsmøde den 25. april 2023 kl. 18.30 i Snejbjerg Hallen. 

 

5. Evaluering fra repræsentantskabsmødet den 26. april 2022 

Det var godt for os alle at få en debat med kant. Vi vil som bestyrelse række ud efter 

de mange gode forslag, herunder involvering af ledelse og bestyrelser i alle 



vandselskaberne i Vandrådet. Vi er indstillet på at tage en rolle som vandselskabernes 

stemme i forhold til at opbygge relationer, som kan føre frem til et tættere og mere 

forpligtende samarbejde. 

 

6. Skitse, som beskriver vores tanker for involvering af det fremtidige 

samarbejde. 

 

Vi afholder et møde om samarbejde i vandselskaberne. Mødet bliver afholdt den 26. 

september 2022 i Snejbjerg Hallen. 

 

Rammen for mødet er samarbejde om alt andet end BNBO. Et enig Vandråd tror, at det 

vil være godt for fællesskabet at lade BNBO drøftelserne være bag os. Det kan vi gøre 

med god ret, da vi tænker, at opgaven er i god gænge hos de enkelte vandværker. Det 

er et stærkt signal, som bestyrelsen er 100% enig om. 

 

Vi vil gerne kunne orientere Herning Kommune om, at et stort flertal (hvis ikke alle) 

vandselskaber i Herning Kommune bakker om ”BNBO klarer vi selv” udsagnet.  

 

Er jeres vandselskab ikke enig, vil vi gerne høre fra jer senest mandag den 6. juni 

2022. 

 

Jf. mødet med Herning Kommune den 16. marts 2022 er Vandrådet’s input til 

samarbejde mellem vandselskaberne følgende: 

 

 

- CO2 – neutral i 2030. 

- Vandanalyser udbud  

- Indsats i de grundvandsdannende oplande 

- Nødforsyning 

- Samarbejde om indvinding / Fælles kildeplads 

 

På mødet i dag drøftede vi sms-service, fælles indkøb og samarbejde om LER 2.0. 

 

Vi opfordrer alle vandværker til at drøfte mulighederne og evt. spille disse tilbage til 

bestyrelsen, så vi kan planlægge en god proces for mødet i september. Tal evt. 

sammen med dine ”naboværker” så vi får skabt en konstruktiv stemning omkring det, 

vi gerne vil. 

 

På temamødet i september vil vi også gerne drøfte et lidt længere perspektiv med alle 

de inviterede – hvad har vi som Vandråd opnået sammen, når vi kommer frem til 2030? 

 

 

Eventuelt 

Niels får Brian til at lave en mailliste med formændene i vandværkerne i Herning. Vi sender 

referat af bestyrelsesmøderne til formændene og offentliggør referatet på Vandrådet’s 

hjemmeside. 

Vandrådet efterlyser et samlet blik over indsatsplanerne fra Herning Kommune. 


