REFERAT TIL BESTYRELSESMØDE
I HERNING VANDRÅD
Dato:

Mandag den 18. Maj 2020 kl. 19.00 – 21.00

Sted:

Ålykkevej 5, 7400 Herning

Til stede:

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

Hammerum
Sdr. Felding
Kibæk
Snejbjerg
Studsgård
Haderup
Herning (referent)

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. Februar 2020.
Bestyrelsen godkender referatet.
2. Planlægning repræsentantskabsmøde
Repræsentantskabsmødet udsættes til den 22. September 2020, kl. 18.30
Dagsorden repræsentantskabsmødet:
- Esben Madsen; bestyrelsens beretning
- Herning Kommune; Nyt fra Herning Kommune. Gerne en udmeldelse ifm.
grundvandsbeskyttelse generelt / indsatsplaner i Herning Kommune.
Hvad kan vi forvente på sigt?
- Joan Hansen; Oplæg om grundvandsbeskyttelse og fremtidig struktur for
vandforsyning i Herning Kommune ud fra en politisk synspunkt.
Decentral vandforsyning, skovrejsning, indsatsplaner, samarbejde mv.
- Valg til bestyrelsen. (Esben Madsen, Jørgen Handberg og Henning Rasmussen er på
valg)
3. Rekruttering til bestyrelse
Emnet drøftes.
Esben, Jørgen og Henning Rasmussen er på valg og stiller op til genvalg.
Henning Larsen ønsker at træde ud af bestyrelsen pga. flytning.

Der aftales at vi vil spørge nogle om de kunne være interesseret.
4. TMU-beslutning ifm. BNBO. Se punkt 56 i TMU-referat på Herning Kommunes
hjemmeside (TMU-beslutningen inkl. bilag er vedhæftet).
Teknik og Miljø Udvalget i Herning Kommune har besluttet at pålægge vandselskaberne
at oprette et vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse, såfremt vandselskaberne
ikke vil tiltræde en frivillig aftale herom.

Vandrådet drøfter emnet, og beslutter at afvente Kommunens udspil.
Selvom mange vandværker har tilkendegivet at de er positiv indstillet overfor et
samarbejde, har flere efterfølgende sagt nej til en økonomisk solidarisk løsning.
Flere vandværker har givet udtryk for at de synes at grundvandsbeskyttelse indenfor
BNBO er en mindre udfordring, som burde kunne løses af de enkelte selskaber.
Vandrådet diskuterer at det kunne være en mulighed at samarbejde om fælles
vedtægter, erstatningsbeløb mv., uden økonomisk solidaritet.
5. Evt.
Johannes er blevet kontaktet af DVN Web – som står for vandrådets hjemmeside.
Hjemmesiden skal flyttes til en anden platform, og dermed stiger det årlige
abonnement fra kr. 2.600 til kr. 3.950. Desuden vil der være et engangsbeløb på kr.
3.000,Der blev drøftet at der måske er nogle gratis løsninger via Herning Kommune, som kan
anvendes.
Johannes arbejder videre med det, men hvis vi skal over på en ny platform hos DNV
Web, er vi nødt til at betale den omkostning det nu har. Vi har behov for at have en
hjemmeside hvor alle vandværker kan offentliggøre blandt andet deres alarmeringsliste
ifm. en beredskabssituation

