
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

I HERNING VANDRÅD  
 

Dato: Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 18.00 – 20.00 

Sted: Ålykkevej 5, 7400 Herning 

Til stede: Esben Madsen Hammerum 

 Torben Jensen Kibæk 

 Henning Larsen Studsgård  

 Jørgen Handberg Haderup 

 Johannes Støttrup Sdr. Felding 

 Niels Møller Jensen Herning 

Henning Juhl Rasmussen Snejbjerg 

 

Referent: Niels Møller Jensen 

 

Formanden bød velkommen. 

 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. november 2017 

Referatet blev godkendt. 

 

 

2. Godkende og underskrive regnskab for 2017 

Regnskabet blev godkendt og underskrevet.  

 

3. Planlægning af repræsentantskabsmødet den 24. april 2018 kl. 18.30 

Indbydelsen udsendes den 3. april 2018, så er kravet om 3 uger før mødet præcist 

overholdt. Der sendes en reminder pr. mail mandag den 16. april 2018. 

På valg er: 

Jørgen Handbjerg, Henning Rasmussen og Esben Madsen. Alle modtager genvalg. 

Revisor valgt i 2017 er: 

Henning Jørgensen og Villy Dahl Andersen. 

Suppleanter er: 

Tommy Andersen og Henning Jørgensen. 

Bestyrelsen foreslår Villy Dahl Andersen som dirigent. 

Bestyrelsen foreslår kontingentet øget fra kr. 500 til kr. 800. 



Aftenen planlægges med 3 indlæg på ca. 15 min hver, måske lidt mere tid til Trine Koch. 

Esben taler med Trine om tema, herunder mulighed for politisk deltagelse på mødet. 

Niels Chr. Ravn inviteres til et give en generel orientering. 

Bestyrelsen ønsker at fortsætte indsatsen for at finde fornuftige trappemodeller, som sikrer 

at politikerne ikke giver vore store kunder på landet lov til at forlade fællesskabet. 

Johannes vil præsentere en model, som han har drøftet med Esben. Niels sender det 

materiale, som er brugt i bestyrelsen i Herning Vand til Johannes. Materialet kan bruges 

frit. 

Bestyrelsen er opmærksom på, at det er vigtigt at holde tiderne, når vi samler mange 

mennesker. 

Henning aftaler det praktiske omkring bespisning med Snejbjerg Hallen. Vi holder fast i 

menuen. 

Esben aftaler praktiske detaljer med Yvonne, herunder levering af stemmesedler og 

projekter. 

 

4. Eventuelt 

 

Esben havde et spørgsmål om grøfter og regnvandsbassiner. Niels har henvist til Søren 

Brandt hos Herning Kommune, der er her ansvaret er placeret. 


