
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HERNING VANDRÅD  
 

Dato: Tirsdag den 22. august 2018 kl. 18.00 – 21.00 

Sted: Ålykkevej 5, 7400 Herning 

Til stede: 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 8. maj 2018  

Referat blev godkendt 

2. Betaling for vanddata til Herning Vand 

Esben har afholdt et møde med Niels Møller Jensen ifm. en ny 3-årig aftale om levering af 

måleroplysninger.  

Esben uddeler kopier af den nye aftale til medlemmerne i vandrådet, hvorefter indholdet 

blev diskuteret.  

Vandrådet har nogle spørgsmål og bemærkninger til aftalen.  

Blandt andet til betaling for ydelserne og krav om oplysning af kundernes telefonnummer 

og e-mail adresse.  

Der blev aftalt at der arrangeres et nyt møde med Niels Møller Jensen, hvor Esben Madsen 

og Torben Jensen deltager. Der ønskes blandt andet afklaret hvordan man er kommet 

frem til beløbene for betaling for årsafregning, flytning, målerskifte og nyoprettelse.  

Torben Jensen vil ligeledes undersøge hvilke omkostninger Grindsted vandværk har for at 

sende data fra Kibæk Vandværk til Herning Vand. 

 

Johannes Støttrup bemærker at vandværkerne jf. loven udelukkende skal aflevere 

vanddbruget af ejendommen mindst én gang om året.  

(Spildevandsafgiftsloven, nr. 1323 af 11/11/2016 §7, stk. 10) 

 

3. Planlægning af temamødet den 11. September 2018 

 

Trine Koch Jakobsen (Herning Kommune) og Niels Christian Ravn (Danske Vandværker) er 

inviteret.  

Herning Vand sender indbydelse til alle vandværker. Tilmelding til temamødet senest den 

5. september 2018. 

Esben spørger Allan Lunde om han vil være ordstyrer.  

 

4. Evt.  



Der har været et møde med Herning Kommune, vandrådet og nogle udvalgsmedlemmer 

om den nye vandforsyningsplan.  

Mødet blev afholdt den 22. Juni og der er ikke kommet et referat fra mødet endnu.  

Blandt andet blev mulighed for etablering af egen vandboring diskuteret.  


