REFERAT BESTYRELSESMØDE I HERNING VANDRÅD
Dato:

Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 18.00

Sted:

Ålykkevej 5, 7400 Herning

Til stede:

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

Referent:

Ageeth Millenaar

Hammerum
Sdr. Felding
Kibæk
Studsgård
Haderup
Snejbjerg
Vildbjerg Vandværk
Herning

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat af den 15. September 2020
Referat er godkendt
2. Konstituering af bestyrelsen
Henning Larsen forlader bestyrelsen.
Henning flytter og er dermed ikke længere en del af bestyrelsen i Studsgård vandværk.
Thorbjørn Madsen fra Vildbjerg Tekniske Værker er første suppleant, og træder ind i
bestyrelsen i stedet for Henning.
Bestyrelsen konstituerer sig som følgende:
Formand:
Esben Madsen
Næstformand:
Torben Jensen
Kasserer:
Johannes Støttrup
Sekretær:
Ageeth Millenaar
Medlem:
Jørgen Handberg
Medlem:
Henning Juhl Rasmussen
Medlem:
Thorbjørn Madsen
3. Datoer for kommende bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde, evt. temamøde
Bestyrelsesmøde:
Bestyrelsesmøde:
Bestyrelsesmøde:

24. november 2020
19. januar 2021
16. marts 2021

kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 18.00

Repræsentantskabsmøde:

27. april 2021

kl. 18.30

4. Samarbejde – ifm. grundvandsbeskyttelse
Herning Kommune er ved at lave en køreplan som beskriver de forskellige trin og
opgaver som Kommunen / vandværkerne skal udføre ifm. de frivillige aftaler med
lodsejere.
Herning Kommune har bedt Herning Vand og Vildbjerg som første vandværker til at
afholde et indledende møde med to lodsejere. Møderne afholdes sammen med Herning
Kommune i starten af November-måned.
Erfaringer fra disse møder kan indgå i nævnte køreplan.
Herning Kommune har pålagt vandværkerne at lave et samarbejde ifm. BNBOindsatsen.
Vandrådet drøfter mulige samarbejdsmodeller ifm. BNBO-beskyttelse.
Det vurderes at en solidarisk løsning ifm. BNBO ikke er realistisk.
Vurderingen baseres på diskussionerne på tidligere afholdte temamøder,
repræsentantskabsmøder og rundspørgsler ifm. emnet.
Opgaven med BNBO-aftaler vurderes generelt som overskueligt og noget som kan løses
af de enkelte vandværker.
Der vil være mange vandværker som ikke ønsker at være en del af samarbejdet, hvis
udgangspunktet er at udgifterne til BNBO-beskyttelse skal dækkes solidarisk.
Bestyrelsen drøfter en model med en konsulentordning, hvor (et udvalg i) vandrådet
tilbyder hjælp på konsulentbasis.
Formålet med ordningen er at hjælpe dem som har svært ved at komme i mål med
BNBO-opgaven. Omkostninger til ordningen afholdes af de enkelte vandværker.
Ordningen er frivillig, og er et tilbud til de vandværker som har behov for hjælp.
Ordningen kunne indeholde følgende ydelser:
- Køreplan ifm. opgaven (kan evt. udleveres til alle)
- Deltagelse i møde med lodsejerne
- Vurdering af arealer og erstatningsberegning
- tilkalde en ekstern konsulent ifm. opgaven, vurdering og erstatningsberegning
- en aftale med landmåler til en bestemt (reduceret) timepris – som gælder for alle
vandværker i Herning Kommune.
Omkostninger til ordningen afholdes af det enkelte vandværk, og konsulenthjælp
afregnes på timebasis.
Der blev drøftet hvem der skal lave tilsyn med overholdelse af aftalerne, Herning
Kommune eller vandværkerne; det er oplagt at de enkelte vandværker laver tilsyn fordi
det er vandværkerne som tinglyser aftalerne, og det er vandværkerne som betaler for
ordningen, og har dermed den største interesse i at aftalen overholdes.
Der stræbes efter, at en model præsenteres på repræsentantskabsmødet den 27. april
2021.
Trine Jakobsen fra Herning Kommune deltager i næste vandrådsmøde.
Ageeth undersøger om der skal udarbejdes nye vedtægter ifm. en konsulent-løsning.

5. Eventuelt
Henning Larsen takker for den tid han har været med i bestyrelsen. Det har været en
lærerig periode.
Esben Madsen takker Henning for den tid han har været en del af bestyrelsen.

