REFERAT BESTYRELSESMØDE I HERNING VANDRÅD
Dato:

Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 19.00

Sted:

Ålykkevej 5, 7400 Herning

Til stede:

Esben Madsen
Johannes Støttrup
Torben Jensen
Jørgen Handberg
Henning Juhl Rasmussen
Thorbjørn Madsen
Ageeth Millenaar

Referent:

Ageeth Millenaar

Hammerum
Sdr. Felding
Kibæk
Haderup
Snejbjerg
Vildbjerg Vandværk
Herning

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat af den 24. November 2021
Referat af den 24. November godkendes
2. Regnskab 2020 (vedhæftet).
Regnskabet godkendes og underskrives på mødet.
3. Udkast til samarbejdsaftale ifm. BNBO (vedhæftet).
Bestyrelsen drøfter udkastet til samarbejdsmodellen.
Alle er enige om modellen og aftalen.
Samarbejdsmodel og aftale vil blive gennemgået på repræsentantskabsmødet, hvor der
er mulighed for at underskrive dokumentet.
4. Repræsentantskabsmøde
Vi fastholder datoen den 27. april 2021 indtil videre, og afventer om vi må samles igen.
Hvis ikke vi kan mødes fysisk, vil repræsentantskabsmødet blive udsat.
Besked om udsættelse af mødet eller indbydelse til mødet vil blive tilsendt senere.
Foreløbig dagsorden:
1. Velkomst ved Vandrådets formand Esben Madsen.
2. Valg af dirigent/stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab for 2020
5. Budget for 2021 samt fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til Vandrådet
På valg er: Torben Jensen, Johannes Støttrup og Thorbjørn Madsen. Torben Jensen
stiller ikke op til genvalg, og vi forsøger at finde nogle nye kandidater. Hvis nogle

skulle have lyst til at deltage i bestyrelsesarbejde, er de selvfølgelig velkommen til
at kontakte bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter og revisorer
9. Eventuelt
10. Afslutning af repræsentantskabsmødet ved formanden
Efter repræsentantskabsmødet holdes der indlæg af:
- Herning Kommune
- Bestyrelsen (samarbejdsaftale og erfaringer ifm. BNBO-aftaler)

5. Nyt Regulativ
Det nye Regulativ er behandlet på, og godkendt af TMU-udvalget den 15. marts 2021.
Det nye regulativ er vedhæftet og den træder i kraft den 1. maj 2021.

6. Herning Kommune’s svar ifm. brandhaner
Bestyrelsen i Herning Vandrådet har sendt et brev til Herning Kommune ifm. nogle
problematikker ift. brandhaner.
Brevet og Herning Kommunes svar er vedhæftet.

7. Evt.
Vedr. okkerslam – Herning Kommune har meldt ud at det er deres umiddelbare
vurdering er, at man antageligt vil kunne klassificere okkerslam som End-of-waste
(EOW).
Det forudsætter dog en ansøgning fra vandværket, som vurderes at leve op til de krav
der er til, at et produkt kan klassificeres som EOW. Hvis det viser sig at være tilfældet,
så vil okkerslam kunne anvendes i fx et biogasanlæg som erstatning for andre
produkter.
Herning Kommune er i gang med at afklare, hvilke oplysninger en ansøgning skal
indeholde, så der ikke dukker for mange overraskelser op i behandlingen af denne.

