REFERAT BESTYRELSESMØDE I HERNING VANDRÅD
Dato:

Onsdag den 3. November 2021 kl. 14.00

Sted:

Ålykkevej 5, 7400 Herning

Inviteret:

Esben Madsen
Johannes Støttrup
Torben Jensen
Jørgen Handberg
Henning Juhl Rasmussen
Thorbjørn Madsen
Ageeth Millenaar

Referent:

Ageeth Millenaar

Hammerum
Sdr. Felding
Kibæk
Haderup
Snejbjerg
Vildbjerg Vandværk
Herning

REFERAT
1. Godkendelse af referat af den 30. August 2021
Referat er godkendt.
2. Konstituering af bestyrelsen
Esben Madsen
Torben Jensen
Johannes Støttrup
Ageeth Millenaar
Jørgen Handberg
Henning Juhl Rasmussen
Thorbjørn Madsen

-

formand.
næstformand.
kasserer
sekretær
bestyrelsesmedlem
bestyrelsesmedlem
bestyrelsesmedlem

3. Datoer for kommende bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde, evt. temamøde.
Bestyrelsesmøde:

Onsdag den 16. marts 2022, kl. 14:00

Repræsentantskabsmøde:

Tirsdag den 26. april 2022, kl. 18:30 i Snejbjerg Hallen

Temamødet, som normalt afholdes i efteråret, afholdes ikke i år.
4. Samarbejdserklæring, underskrifter og opfølgning
Der er 12 ud af 21 vandværker som har underskrevet samarbejdserklæringen.
Vi opfordrer alle vandværker til at underskrive aftalen, og sende retur.
Vandværkerne som har underskrevet aftalen, vil blive kontaktet af vandrådet.

5. Evt.
Emner til repræsentantskabsmøde / temamøde drøftes, følgende emner kunne være
interessent:
- Aftale / Udbud vandanalyser
- LER oplysninger
- Bank forretning
Okkerslam, status:
Herning Vand har fået afslag fra Herning Kommune ifm. deres ansøgning om
”affaldsfasens ophør” – (og dermed mulighed for bortskaffelse til biogasanlæg).
Det var ikke forventet, fordi Herning Kommune tidligere har været med til at formulere
oplysningerne ifm. ansøgningen.
Herning Kommune nævner at den eneste mulighed for bortskaffelse af okkerslam til
biogasanlæg, er, at okkerslam kommer på bilag 1 i slambekendtgørelsen.
Herning Kommune har også kontaktet MST for at få okkerslam med på bilag 1.
Der kan dog gå lang tid inden Okkerslam kommer med på bilag 1 i
slambekendtgørelsen.
Aftale om levering af måleroplysningen.
Herning Vand har i oktober fremsendt en ny aftale ifm. betaling for levering af
måleroplysninger.
På repræsentantskabsmødet, den 11. oktober, har Niels Møller Jensen uddybet aftalen.
Der var flere vandværker som gav udtryk for at de ikke var enige med indhold af
aftalen / beløbet.
Der blev forslået at vandrådet forhandler en tilrettet aftale som alle kan være tilfredse
med.
Vandrådet synes at det er svært at forhandle en fælles aftale, når det er de enkelte
vandværker som har en aftale med Herning Vand. Vandværkerne har nemlig meget
forskellige udgifter ved at fremsende data til Herning Vand.
Vandrådet forslår at Herning Vand kommer med et nyt oplæg til en aftale.
Aftalen skal indeholde:
En pris for lovpligtige årsaflæsninger
Som option, en pris for:
- Flytter
- Målerskift
- Nye forbrugere
- Ny ejer ved ejendomshandel
Når aftalen foreligger, vil et udvalg fra vandrådet afholde et møde med Herning Vand.
Vandrådet forventer at de gamle aftaler fortsætter indtil der er lavet nye aftaler.

