
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune den 04.febuar  2010 
 

Deltagere: Henning Poulsen Gødstrup Formand 

 Henning j. Rasmussen Snejbjerg 

 Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasser 

 Torben Jensen Kibæk 

 Søren Andersen  Aulum 

 Allan Lunde Sørvad Næstformand 

 Steen Asferg Herning Referent 

 

1.  

Henning bød velkommen og gennemgik dagsordnen. 

 

2.  

 

Der var ingen bemærkninger til mødereferatet fra d. 27.10.09 

 

3.  

 

Hvad sker der for tiden 

 

a. Henning Poulsen er indtrådt som næstformand i FVD 

 

b. Allan har aftalt et møde med Vest Forsyningen, omkring fastlæggelse af 

forsyningsområder beliggende i grænseområdet mellem Herning og Holstebro 

kommuner 

 

c. Som en udløber af ovennævnte, aftaltes at Steen kontakter Trine, for at få lavet en liste 

over de vandværker der grænser op til Herning kommune, så vandrådet kan sikre, at 

forsyningsgrænserne er klaret af med dem i forbindelse med udfærdigelse af 

Vandforsyningsplanen for Herning Kommune. 

 

4.  

Vandrådets Hjemmeside 

Der er en del usikkerhed om hvor mange der har tilmeldt sig en Beredskabsplan på 

vandrådets hjemmeside, Da samlingen af beredskabsplaner på hjemmesiden fint 

understøtter Kommunens Beredskabsplan, vil det være optimalt om alle er tilmeldt. Det 

blev aftalt at  Henning P. vil kontakte de vandværker som for nuværende ikke har en  

udfyldt beredskabs skabelon på vandrådets hjemmeside. 

5.  

Indsatsplan 

Hverken Sunds eller Sørvad har hørt mere til udarbejdelse af indsatsplaner i forbindelse med 

deres vandværker. Allan har kontaktet Anders Debell og har fået at vide at arbejdet med 

indsatsplaner er indstillet indtil videre. 



6.  

Johannes fremlage regnskabet for det forløbende år. Regnskabet blev trods dets 

kompleksibilitet godkendt og underskrevet uden bemærkninger. I forbindelse med 

regnskabet blev det besluttet at Bestyrelsen vil foreslå kontingentet for 2010 ikke hæves 

men bibeholdes på 500 kr. 

7.  

Grundkort 

Johannes har modtaget regning fra Kommunens kortkontor for grundkortsrettigheder i 2009, 

Det blev aftalt at Johannes fakturere vider efter den aftalte udgifts fordeling. Der har været 

en del opstarts vanskeligheder med grundkortene som skulle være ”overstået”. Det endelige 

mål skulle gerne være at vi alle har vores ledningsregistreringer liggend på vort eget område 

af Kommunens kortbutik. 

8.  

Kommende opgaver 

1. Fastlæggelse af Forsyningsgrænser 

2. Forbedring af de lokale beredskabsplaner 

3. Fælles udbud af Vandprøver 

4. Bud på hvordan Vandforsyningsstrukturen og dens vilkår vil være i 2020 

5. Oprettelse af en fælles fond 

6. Inspirere de enkelte vandværksbestyrelser til at udarbejde 10 års stradegiplaner. 

 

9. Der indkaldes til Representantskab smøde d. 22 april kl 18.  mødet afholdes i kantinen på 

Energimidt, efter samme mønstre som de forgangende år 

2x Henning og Søren er på valg alle modtager gerne genvalg. 

Steen udsender indkaldelse og dagsorden primo marts. 

Henning Kontakter kommunen for at få arrangeret et indlæg omkring stadiet på de løbende 

og kommende vandforsyningsopgaver. 

Allan kontakter Regionen og forespørger om et letforståeligt indlæg omkring stadiet for 

Vandplan Danmark  

 

 

 

 

 


