
 

  
REFERAT BESTYRELSESMØDE I HERNING VANDRÅD  
 

Dato: Onsdag den 16. Marts 2022 kl. 14.00 – kl. 16.00 

Sted: Ålykkevej 5, 7400 Herning 

Inviteret: Esben Madsen Hammerum 
Johannes Støttrup Sdr. Felding 

 Torben Jensen Kibæk  
 Jørgen Handberg Haderup   
 Henning Juhl Rasmussen Snejbjerg 
 Thorbjørn Madsen Vildbjerg Vandværk 
 Niels Møller Jensen Herning 
 Ageeth Millenaar Herning 
 
Afbud Thorbjørn Madsen  Vildbjerg Vandværk 
 
 
 Niels Møller Jensen deltager fordi Ageeth har fået nye udfordringer og fratræder  
 pr. 1. April 2022. Niels deltager indtil der er fundet en afløser for Ageeth.  
 
Referent: Ageeth Millenaar 

 
 
REFERAT 
 

1) Godkendelse af referat af den 3. November 2021 
 
Referat er godkendt.  
 
 

2) Regnskab 2021 (vedhæftet). 
 
Regnskabet godkendes i bestyrelsen og underskrives. 
 
Bestyrelsen forslår at kontingentet for 2022 er uændret, og er kr. 800,- 
 
 

3) Evaluering fra mødet i Holing og fremtidig forventning til vandrådet.  
 
I Herning Kommunes opsamling af mødet nævnes at Kommunen vil indkalde til et 
møde. Herning Kommune har indkaldt vandrådet til et møde i uge 13.  
 
Til mødet med Herning Kommune vil vandrådet præsentere nogle forslag til hvad de ser 
et samarbejde kan indeholde:  
Formålet skal være at styrke samarbejdet mellem vandværkerne. 



 
Vandrådets forslag til emnerne er: 
 
- CO2 – neutral i 2030. 
- Vandanalyser udbud  
- Indsats i de grundvandsdannende oplande 
- Nødforsyning 
- Samarbejde om indvinding / Fælles kildeplads 
 
 

4) Bestyrelse i vandrådet – Valg og rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
- Esben Madsen 
- Jørgen Handberg 
- Henning Juhl Rasmussen 
 
Ingen af ovennævnte bestyrelsesmedlemmer ønsker at blive genvalgt.  
Nogle vil blive prikket på skulderen  
 
 

5) Repræsentantskab tirsdag den 26. april 2022, emner 
 
Forslag til emner på repræsentantskabet: 
 
 Orientering af mødet med Herning Kommune v. Esben Madsen 
 Hededanmark kommer og fortæller om skovrejsning ifm. grundvandsbeskyttelse 
 Debat om samarbejde efter vandrådets møde med Herning Kommune. 

 
 

6) Evt. 
 
Der bliver spurgt til hvor mange der har underskrevet aftalen ifm. måleroplysningen.  
12 ud af 20 vandværker har underskrevet aftalen.  
1 vandværk har udliciteret kundeafregning til Herning Vand. 
2 vandværker har afvist 
De resterende 5 har ikke svaret endnu.  
 
Niels (Herning Vand) nævner at der er kommet en dom som siger at man kan opkræve 
et fast bidrag per boligenhed i et boligkompleks. Niels spørger om der er andre i 
bestyrelsen som gør det i deres vandværk. 
Det er kun Hammerum som gør det pt., de andre gør ikke og har umiddelbart ingen 
planer om at gøre det.   
 
 


