Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune den 11. juni 2008
Deltagere:

Afbud :

Henning Poulsen
Lars Olesen
Johannes Støttrup
Torben Jensen
Allan Lunde
Steen Asferg

Gødstrup
Vildbjerg
Sdr. Felding
Kibæk
Sørvad
Herning

Søren Andersen

Aulum

Formand
Kasser
Næstformand
Referent

1. Henning bød velkommen og gennemgik dagsordnen.
2. Der var ingen bemærkninger til mødereferatet fra 15 maj 2008
3. FVD ønsker information omkring Kommunens tilsyn på de almene vandværker efter
kommunalreformen, Henning informere FVD om at der ikke har været ført teknisktilsyn på
vandværkerne lige op til eller efter kommunalreformen.
Det blev vedtaget at referaterne fra vandrådsmøderne lægges ud på FVD’s hjemmeside
Følgende emner skal tages op på de næste møder
Ansøgning om generel fritagelse for ejendomsskatter for de bygninger og områder som ejes af
vandforsyningerne i kommunen.
Henning arbejder videre med at arrangere et hygiejne kursus
4. Det nye udkast til en kortkontrakt mellem vandrådet og kortkontoret blev gennemgået og
fundet i orden. Inge Flensted og Tvilun er inviteret til introduktionsmødet d. 19.juni hvor
alle vandværkerne er indbudt for at få en præsentation af kortaftalen og en demonstration af
dens indhold. Prisen for deltagelse i kortaftalen er baseret på 0,95 kr./ pr indbygger i det
enkelte vandværks forsyningsområde, ved accept indgås en 3 åring bindende aftale. Ved
mødet rundsendes en liste hvorpå de enkelte vandværker ved underskrift acceptere en treårig
aftale om brugsret til kommunens kortmateriale.
Introduktionsmødet d. 19 forløb fint og med et godt fremmøde, vandværkerne fik en fin
introduktion af kommunens kort materiale ved Inger Flensted og Sonja Meyer, og Tvilum og
frue viste hvordan kortmaterialet kunne bruges samt gav et godt tilbud til de vandværker som på
nuværende tidspunkt ikke har deres ledninger indlagt digitalt.
På sigt tilbyder kommunen at de enkelte vandværker kan have deres ledningsinformationer
liggende på kortkontorets servere, hvilket betyder at det enkelte vandværk ikke behøver at have
et program til visning af deres kortdata, men kan koble op til kortkontoret via internettet, dette
kræver dog at man har fået sine ledninger registreret digitalt af Tvilum eller lignende udbydere
af disse ydelser.
Der var næsten 100 % tilslutning til kortaftalen hvorfor vandrådet arbejder videre med
kontrakten. Ved mødet fik vandværkerne udleveret brugernavn og password således at de
allerede nu kan bruge Herning Kommunes Kortbutik. Efter sommerferien udlever Inger
Flensted kortdata til Steen, hvorefter de vandværker der ønsker det kan få dataene overført til en
af dem selv medbragt disk.

5. til næste møde bedes alle vandrådets deltager nærlæse og kommentere det fremsendte
forslag til Fællesregulativ for vandværkerne i Herning Kommune.

Næste møde 13. August kl.19

