REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I
HERNING VANDRÅD
Dato:

Tirsdag den 22. September 2020 kl. 18.30 – 21.30

Sted:

Snejbjerg Hallen, 7400 Herning

Tilmeldte:

Herning Vand, Vildbjerg Tekniske Værker, Sunds, Hammerum, Ørnhøj, Vind,
Snejbjerg, Kibæk, Abildå, Sørvad, Skarrild, Studsgård, Haderup, Stakroge,
Aulum, Sdr. Felding, Sandet og Haunstrup.

Referent:

Ageeth Millenaar

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst ved Vandrådets formand Esben Madsen.
Valg af dirigent/stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab for 2019
Budget for 2020 samt fastlæggelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg til Vandrådet
På valg er: Esben Madsen
Jørgen Handberg
Henning Rasmussen
8. Valg af suppleanter og revisorer
9. Eventuelt
10. Afslutning af repræsentantskabsmødet ved formanden

Mødet startede med spisning
1. Vandrådets formand Esben Madsen, Hammerum Vandværk, bød velkommen.
2. Preben Staal blev valgt til dirigent.
3. Formandens beretning
Se vedhæftet bilag.
4. Johannes Støttrup, Sønder Felding Vandværk, fremlagde regnskabet for 2019.
Regnskabet blev godkendt.
5. Budget for 2020 blev godkendt. Kontingent for 2020 ændres ikke og er Dkr. 800,6. Ingen indkomne forslag
7. På valg til Vandrådet var Esben Madsen, Jørgen Handberg og Henning Rasmussen.
Alle blev genvalgt.

8. Thorbjørn Madsen, VTV Vildbjerg blev valgt som første suppleant
Keld Bertelsen, Haunstrup Vandværk blev valgt som anden suppleant.
Henning Jørgensen, Sandet og Erik Holdt Jensen, Skarrild, blev valgt som revisorer.
9. Eventuelt
10. Formanden afsluttede mødet.

Efter repræsentantskabsmødet blev der holdt to indlæg:
•

Joan Hansen, formand Teknik og Miljøudvalget i Herning Kommune;
Oplæg om grundvandsbeskyttelse og fremtidig struktur for vandforsyning i Herning
Kommune ud fra et politisk synspunkt.
Decentral vandforsyning, skovrejsning, indsatsplaner, samarbejde mv.
Joan’s tale er vedhæftet.

•

Trine Koch Jacobsen, Herning Kommune.
Oplæg om BNBO, vandsamarbejde og diverse.
Trine’s slides fra mødet er vedhæftet.
Trine takker for adresselisterne ifm. nye bestyrelser, og opfordrer til at alle vandværker
sender opdaterede adresselister, i tilfælde der er ændringer.
På Teknik og Miljøudvalgets møde den 9. marts 2020, har udvalget besluttet at
pålægge vandselskaberne et vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse, hvis
vandselskaberne ikke vil tiltræde en frivillig aftale herom.
Konkret forventer Herning Kommune at der afholdes en stiftende generalforsamling for
vandsamarbejdet senest ved næste repræsentantskabsmøde i foråret 2021.
Der blev drøftet om der var et behov for en (delvis) solidarisk løsning ift. økonomien,
eller om det udelukkende skulle være et samarbejde hvor der udarbejdes fælles
dokumenter, sikres ens aftaler med lodsejerne på tværs af vandværkerne, og hvor man
evt. kan få hjælp ifm. forhandling med lodsejere.
Der blev opfordret at vandrådet går i gang med at lave et vandsamarbejde.
Herning Kommune vil være behjælpelig med at lave aftaler med lodsejerne, deltage i
de første møder mv., og de starter med Herning Vand og Vildbjerg Tekniske Værker.
Det er vandværkerne som skal lave de endelige aftaler – fordi Kommunen ikke kan lave
frivillige aftaler.
Der var en diskussion om en indtægt / kompensation ifm. en erstatningsaftale, er
skattepligtig.
Her kan det nævnes at en kompensation er skattefri, hvis der er tale om ekspropriation,
eller hvis det er en frivillig aftale, hvor kommunen har udtrykt, at de vil ekspropriere,
hvis man ikke går med til aftalen.
For at sikre at erstatningen er skattefri, skal man derfor være opmærksom på at aftalen
udformes korrekt.

Herning Kommune har lavet praksisændring i forhold til regulering af afgasset biomasse
til landbrugsjord.
Derfor må et biogasanlæg ikke modtage okkerslam længere.
Der var en diskussion om denne nye praksis, da der tidligere var en fin løsning hvor et
behov hos et biogasanlæg blev opfyldt med et affaldsprodukt.
Herning Kommune nævner at der ikke kan forlanges analyser når okkerslam defineres
som et affaldsprodukt.
Herning Kommune vil undersøge nærmere – men der skal forventes at der vil gå lidt tid
før de kan komme med en tilbagemelding.

