
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune den 7.oktober 2010 
 

Deltagere: Henning Poulsen Gødstrup Formand 

 Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasser 

 Torben Jensen Kibæk 

 Søren Andersen  Aulum 

 Steen Asferg Herning Referent 

 

Fraværende 

 Henning J. Rasmussen Snejbjerg 

Allan Lunde  Sørvad  Næstformand 

 

1. HenningP. bød velkommen og gennemgik dagsordnen. 

 

Der var ingen bemærkninger til mødereferatet fra d. 11 maj, dette samt referatet fra 

repræsentantskabsmødet vil blive udsendt i uge 43 

 

 

2. informationer: 

Der afholdes regionalt vandrådsmøde d. 1 november 

 

FVD´s Vandværksudstilling afholdes i Frederecia d. 30 oktober 

 

Vandværkerne i Herning er indbudt til besøg hos VestForsyningen og LabVest i Holstebro d 27. 

Oktober. Henning P. udsender indbydelse til vandværkerne og modtager tilbagemelding om 

deltagelse. 

 

3. Johannes Støttrup overtager vedligeholdelse af Vandrådets hjemmeside, vandværkerne skal 

således kontakte Johannes hvis de ønsker ændringer i vandværkets oplysninger på 

hjemmesiden. 

 

4. Vandrådet kontakter Trine ved Herning kommune vdr. Standart tekst som kommunens 

vandværker kan udsende i forbindelse med ny tilslutning. Formålet er at brønde og boringer 

tidligere anvendt til privat vandforsyning enten sløjfes eller lovliggøres til andet formål. 

 

 

5. Bestyrelsen diskuterede mulighederne for dialog med egnens VVS installatører primært for at 

gøre disse opmærksomme på Vandregulativets krav om montage af TBS ventiler på industri og 

landbrugs tilslutninger og dels bede dem være mere opmærksomme på at havevandingsboringer 

og tidligere husholdningsboringer ikke på nogen måde må være sammenkoblet med vand- 

forsyningen fra det almene vandværk. Steen kontakter Herning Vands installationsafdeling ved 

EnergiMidt, for at forespørge om de stadigt afholder informationsmøder med egnens VVS 

installatører. Resultatet af forespørgslen var at det gjorde de ikke, men at de havde udsendt en 



informationsskrivelse om vandregulativets kravet om tilbagestrømningssikrings ventil til alle de 

VVS operatører som de havde registreret. Brevet er vedhæftet sammen med dette referat. 

 

6. Punktet omkring forsyningsgrænser er udskudt til næste møde da vi mangler et kort fra Trine 

som viser oplægget til samtlige forsyningsgrænser i Herning Kommune. 

 

  


