
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I  
HERNING VANDRÅD  
 

Dato: Tirsdag den 1. september 2015 kl. 18.00 – 20.45 

Sted: Ålykkevej 5, 7400 Herning 

Til stede: Esben Madsen Hammerum 

Johannes Støttrup Sdr. Felding 

 Torben Jensen Kibæk 

 Henning Larsen Studsgård  

 Jørgen Handberg Haderup 

 Henning Juhl Rasmussen Snejbjerg 

 Tine Fly Sevelsted Herning 

 

Referent: Tine Fly Sevelsted 

 

Formanden bød velkommen. Mødet blev indkaldt med 8 dages varsel og da alle medlemmer 

var til stede var bestyrelsen beslutningsdygtig. 

 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af referat af konstituerende bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Planlægning af temaaften 

Det blev besluttet foreløbig at droppet emnet om ”Filterteknik”, da oplæg af en uvildig fra 

f.eks. Teknologisk Institut vil blive for dyrt. I stedet for blev det besluttet at holde 

temaaften om ”Kvalitetstyring”, da det er bestyrelsens indtryk, at der er mange 

vandværker, som stadig har behov for hjælp og inspiration til at få opbygget et ordentligt 

system. 

Der vil blive præsenteret to forskellige løsninger, en papirløsning og en elektronisk. Torben 

kontakter Niels Ravn, FVD, ang. ”papirløsningen”. Henning L. kontakter Karsten fra Tethys 

ang. den elektroniske løsning. Derudover kontakter Esben Trine Jacobsen fra Herning 

Kommune for at høre, om hun vil slutte af med at sige et par ord om, hvad hun forventer. 

Hver oplægsholder får ca. 30 min. 

Forslag til datoer: 16. november eller 17. november kl. 19. 

Temamødet holdes i Snejbjerghallen (inkl. kaffe, snitter, øl og vand). Henning J. tager 

kontakt. 

 

 



3. Information om mødet med Trine Jacobsen, Herning Kommune 

Der blev givet et kort referat af mødet med Trine Jacobsen ang. situationer, hvor en 

kvægbruger vil lave egen boring til dyr og drift, men bibeholde almen vandforsyning til 

huset. 

Trine ønsker ikke, at dette kan lade sig gøre, og Vandrådet gav Trine gode råd til 

argumentationen. 

Trine ønsker, at vandforsyningerne sætter fokus på differentierede vandpriser, hvor 

storforbrugere får rabat. Dette skyldes, at Herning Kommune gerne vil være meget 

erhvervsvenlige og det gør det samtidig mindre attraktivt for f.eks. kvægbrugere at 

etablere egen boring. 

FVD mener ikke, at man skal kunne købe sig fri. Er man på, er man på. Hvis kommunen 

giver tilladelse til egen boring, skal man påklage. Man vil sandsynligvis vinde. 

 

4. Information om vandsektorloven 

Der blev den 27. august 2015 afholdt et FVD-møde om den nye vandsektorlov. Mødet gav 

ikke nogen klarhed – der er ikke besluttet noget endeligt endnu. Det kom dog frem at: 

 Vandværker med udpumpning mellem 200.000 og 800.000 m3 kommer ikke ud 

 Årligt fast effektiviseringskrav 

 Man slipper for intern overvågning 

 Alle vandværker med over 10 forbrugere SKAL også bruge årsregnskabsloven 

 Hvile i sig selv-princippet gælder stadig – man må ikke have overskud 

 Mulighed for at klage over leveringsvilkår 

 Differentieret betaling af Forsyningssekretariatet 

 

5. Eventuelt 

Det er et ønske, at der kommer en pjece om hygiejne på ledningsnettet på Vandrådets 

hjemmeside, som entreprenører kan læse og udprinte. Tine undersøger muligheden herfor.  

 


