REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
I HERNING VANDRÅD
Dato:

Tirsdag den 1. november 2016 kl. 18.00 – 20.30

Sted:

Ålykkevej 5, 7400 Herning

Til stede:

Esben Madsen
Johannes Støttrup
Torben Jensen
Henning Larsen
Jørgen Handberg
Tine Fly Sevelsted
Henning Juhl Rasmussen

Referent:

Tine Fly Sevelsted

Hammerum
Sdr. Felding
Kibæk
Studsgård
Haderup
Herning
Snejbjerg

Formanden bød velkommen. Mødet blev indkaldt rettidigt og da alle var til stede, var
bestyrelsen beslutningsdygtig.

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6/9 2016
Referatet blev godkendt.

2. Bordet rundt med forslag fra bestyrelsesmedlemmer
Beredskabets afprøvning af brandhaner giver problemer alle steder. Brandhanerne bliver
afprøvet i weekenden uden besked til de pågældende vandværker. Brandhanerne bliver
ikke afprøvet korrekt, hvilket medfører mange kundeklager over brunt vand.
Det er besluttet at lave en formel henvendelse fra Vandrådet til Beredskabet med henblik
på at få styr på, hvordan afprøvning af brandhaner skal foregå. Johannes og Tine tager sig
af dette.
Der er behov for bedre afstemning/koordinering med Danske Vandværker: Hvor går
grænserne mellem os og dem? Hvem afholder hvilke temamøder? Vandrådet ønsker, at
Danske Vandværkers møder i vores område koordineres med os og at det eventuelt er
Vandrådet, der inviterer til møderne. Vandrådet er lokalt forankret og kan tiltrække flere
folk.
Det er besluttet at invitere Niels Ravn fra Danske Vandværker med på næste
bestyrelsesmøde for at snakke om dette.
Mulige fremtidige emner for temaaften kan være ”energistyring” og ”it-sikkerhed”.

3. Virksomhedsbesøg i stedet for temaaften?
Vi kan ikke nå at arrangere et virksomhedsbesøg i år. Idéen lægges på is, indtil bestyrelsen
har haft møde med Danske Vandværker.
Forslag: Besøg hos Emtelle og Rotek i Sdr. Felding
Besøg på et nyt vandværk f.eks. Aquatarium (Ringkøbing-Skjern Forsyning)

4. Ny vandforsyningsplan
Ingen har hørt nyt fra Trine Jacobsen. Tine skriver mail til Trine for at høre, hvad status er.

5. Eventuelt
Mange kunder forveksler regningen for afledning/spildevand fra Herning Vand med en
regning for drikkevand. Det giver mange misforståelser. Det er derfor et ønske fra de
øvrige vandværker i Herning Kommune, at Herning Vand gør det mere tydeligt på deres
regninger, at regningen drejer sig om afledning/spildevand.

