
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
I HERNING VANDRÅD  
 

 

Dato: Torsdag den 15. November 2018 kl. 18.00 – 21.00 

Sted: Ålykkevej 5, 7400 Herning 

Indkald: Esben Madsen Hammerum 

Johannes Støttrup Sdr. Felding 

Torben Jensen Kibæk 

 Henning Juhl Rasmussen Snejbjerg 

 Henning Larsen Studsgård  

 Jørgen Handberg Haderup 

 Ageeth Millenaar Herning 

 

Afbud: Ingen 

 

Referent: Ageeth Millenaar 

 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. august 2018 

Referat blev godkendt. 

 

2. Evaluering af temaaften den 11. September 2018 (trappemodel) 

Der har været positive tilbagemeldinger efter mødet.  

Debatten var begrænset. 

Konklusionen blev at alle vandværker har mulighed for at fastsætte deres egen 

afregningsmodel. 

 

3. Information fra regionsvandrådsmøde på Låsby kro: 

- Oplæg af Susan Münster – ny direktør for de Danske Vandværker: 

Susan Münster fremhævede at der skal være øget opmærksomhed på generationsskifte 

ved de mindre vandværker ud på landet. Det bliver sværere at få frivillige som kan og 

vil drive et vandværk fremover. Der skal være øget fokus på samarbejde mellem 

vandværkerne. 

- Niels Chr. Ravn havde et indlæg om trappemodeller. 

- Info om BNBO (Borings Nære Beskyttelses Områder) – Tanken er at der oprettes en 

fælles pulje som blandt andet skal finansiere erstatning til landmand. Ordningen vil 



koste ca. Dkr. 0,50 per m³ vand. 

- Info om et Skole-projekt. Materialet er lavet af DVN og Syddjurs Vandråd og kan 

bruges til undervisning af skolerne. Enighed om at det er godt at få skolerne ind på 

vandværk, og lærer noget om drikkevand. Materialet og konceptet kan købes hos DVN 

(www.dvn.dk) 

- Flere vandværker giver udtryk for at et godt samarbejde mellem spildevandsselskabet 

og vandværk er vigtigt.  

 

4. Status på ny vandforsyningsplan - drøftelse om Nødforsyning og støre samarbejde på 

tværs (som er en del af vandforsyningsplanen) 

Herning Kommune har tilsendt noget materiale til Vandrådet, blandt andet 

- udkast til Mål og Handlingsplaner  

- et forslag til et bedre samarbejde vandværkerne imellem – hvor vandværkerne i 

Herning Kommune opdeles i grupper som bør samarbejde.  

Vandrådet har gennemgået materialet og har nogle spørgsmål og bemærkninger, som 

vil blive drøftet på mødet med Herning Kommune den 23. November.  

Senere vil alle vandværker blive inviteret til et møde om Vandforsyningsplanen.  

Dato for dette møde følger.  

 

5. Næste møde i vandrådet 

Tirsdag den 19. februar 2019 – Der er indkaldt  

 

6. Evt. 

Ingen emner under Evt. 

 

 

 


