
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune den 5. juli 2012 
 

Deltagere: Allan Lunde Sørvad Formand 
 Kristian Overgaard Vildbjerg Næstformand 
 Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasser 

 Torben Jensen Kibæk 
 Esben Madsen Hammerum 

       Henning J. Rasmussen     Snejbjerg 
       Steen Asferg           Herning   Referent 
 
 
Dagsorden: Godkendelse af mødereferat fra 3 maj 

Orientering ved Formanden 
Gennemgang af forretningsorden 
Fastlæggelse af rådets indsatsområder og arrangementer for de kommende 
år 
Henvendelse fra Flygt om et temamøde 
Tema aften om fastsættelse af tilslutningsbidrag med Herning Kommune 
Opdatering af Vandrådets hjemmeside 
Eventuelt 

 
   
1. Allan. bød velkommen, specielt til Esben Madsen, der som første suppleant er indtrådt 

i bestyrelsen til erstatning for Anders Bødskov fra Aulum. Anders fratræder, da han i 
forbindelse med nyt job ikke længere er beskæftiget med vandforsyningen i Aulum 

 
2. Mødereferat fra 3. maj, godkendt med bemærkning om at referent skal overholde det i 

referatet aftalte klokkeslæt, ved indkaldelse til næste møde.  
 
3. Orientering ved formanden: 

 
Udstillingen/konferencen VandTek afholdes i Odense Congress Center Den 20. –  23. 
november. I den forbindelse tilbyder Center og leverandøre en guidet rundvisning for 
grupper på 5 -8 personer.  
 
Herning Kommune har indkaldt til møde i Grundvandsrådet den 27. september. Det 
besluttedes at Allan og Steen deltager i mødet. 
 
Johannes, Kristian og Steen deltog i det Regionale Vandrådsmøde den 19. juli. Der var 
enighed om at mødet var lidt tyndt. 
 
 

 



4. Forretningsordenen blev gennemgået ved oplæsning af formanden. I forbindelse med 
gennemlæsningen blev der foreslået en del ændringer, som Steen retter til således at 
forretningsordenen kan godkendes ved næste bestyrelsesmøde 

 
5. Indsatsområder og arrangementer 2012 

 
Det aftaltes at der afsættes et bestyrelsesmøde med kun to emner på dagsordenen  
 
1. Gennemgang af Vandrådets vedtægter 
2. diskussion af formål og drift af en solidarisk vandfond 

 
arrangementer 
 
1. Der afholdes et stormøde med alle vandværkerne omkring udfærdigelse af 

tilslutningsbidrag 2013. Mødet forventes afholdt primo september. Allan og Steen 
laver en aftale med Trine, Mødet forventes afholdt på Rådhuset. Steen spørger 
Trine om det er muligt at få godkendt et takstblad for tilslutningsbidrag som vil være 
gællende for alle vandværkerne. Kibæk og Sørvad vil have færdiggjort eksempler 
på udfærdigelse af tilslutningsafgifter, således at de kan bruges som eksempler ved 
mødet. 
 

2. Der planlæges et besøg på Måbjerg BioEnergi og  LabVest ultimo 2012 
 

3. Der forberedes en tema aften med titlen ” Hvad gør man når skaden er sket” 
Det forventes at vi kan få en eller to leverandøre af ydelser der knytter sig til en 
beredskabssituation, til at give et indlæg, eller endnu bedre en vandforsyning der 
har prøvet det. 

 
 
6. Eventuelt 

Henning har modtaget et tilbud på statistisk kontrol af målere fra Landis + Gyr, 
materialet udsendes sammen med dette referat. 

 
 
7. Næste møde den 21. August, kl.18.00 hos Herning Vand 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


