
 
Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune d 15.05.07 
 
Deltagere: Henning Poulsen Gødstrup  Formand 
 Lars Olesen  Vildbjerg 
 Johannes Støttrup Sdr. Felding  Kasser 

Allan Lunde  Sørvad  Næstformand 
Steen Asferg  Herning  Referent 
Torben Jensen Kibæk 

 
Fraværende: Tom Hagelskjær  Aulum 

Lars Olesen  Vildbjerg 
  
 

1. Referat fra repræsentantskabsmødet blev godkendt med følgende bemærkninger.  
Det indføjes i referatet at formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 
Det blev vedtaget at kontingentet fortsat er 500 kr. pr. år 
 
 

2. Ved repræsentantskabsmødet blev det klart at der er en del spørgsmål vedrørende den ydelse 
der skal leveres til afregning af spildevandsafgiften, specifikt omkring flytteafregning. Det 
blev derfor besluttet at invitere Karsten Nygaard fra Kommunens afløbskontor og en 
medarbejder fra Energi Midt's afregningskontor med til næste møde. Steen sørger for 
invitationerne. 

 
3. Der opstod en lille diskussion omkring lukning af stik til forbrugere der ikke betalte for 

vandet. Faktum er at Vandforsyningerne har ret til at lukke for vandet såfremt der ikke 
betales.   

  
4. Uden de vilde armbevægelser konstituerede bestyrelsen sig som tidligere 

Formand Henning Poulsen 
Næstformand Allan Lunde 
Kasser Johandes Støttrup 
Referent Steen Asferg 

 
5. Henning informerede om at miljøstyrelsen har hævet kogepåbuds tidspunkt for Coli fra  

10 til 20. Coli må fortsat ikke kunne påvises i vandprøverne, ved påvisning af Coli skal der             
foretages aktiv handling for at opspore kilden.  

 
6. Henning har kontaktet Inger Flensted ved kommunens kortkontor vedrørende status på 

oplæg til fordeling af kortlægningsudgifterne og dermed brugsretten til kommunens 
kortmateriale. Kommunen er ikke kommet længere, men Inger bekræfter at udgifterne for 
Vandforsyningerne vil være ca. 170.000 kr. over en 3 årig periode. D.v.s. ca. 60.000 kr./år. 
Det er aftalt at arrangere et møde med Inger først på efteråret så et endeligt oplæg kan 
presenters ved et stormøde for Vandforsyningerne. 

 
 
 



 
 
 
 
 
7. Diverse støtteordninger Miljø milliarden og Landdistrikts puljen blev diskuteret med 

henblik på finansiering af event. kommende kildepladsbeskyttelser. Konklusionen var at den 
bedste indgangsvinkel til disse fonde vil være gennem koordinationsforumet. 

 
8. Steen rykker Lars Hyttel for kort over forsyningsområder, oplæg til beredskabsplan og 

vandforsyningsplan samt forventet tidspunkt for tilsynsrunde på vandværkerne. 
 
9. Steen undersøger prisen for nørdvands paller, oplægget er at samtlige vandværker investere i 

en fælles mængde nørdvands paller ( Paller med sammen klappligt stativ hvori en fleksibel 
tank kan fyldes med vand fra tankvogn i tilfælde af forurening af vandet fra et vandværk 
eller et ledningsområde ) 

 
10. Næste møde 28.08.07 kl. 19 

 
 
NB! Vandråddet modtager meget gerne emner fra vandværkerne på emner der ønskes taget op. 

 
 

 
  


