REFERAT BESTYRELSESMØDE I HERNING VANDRÅD
Dato:

Mandag den 30. August 2021 kl. 18.00

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 16. Marts 2021
Referat er godkendt.

2. Samarbejdsaftale BNBO – (vedhæftet).
Udklip fra sidste referat: Bestyrelsen drøfter udkastet til samarbejdsmodellen. Alle er
enige om modellen og aftalen. Samarbejdsmodel og aftale vil blive gennemgået på
repræsentantskabsmødet, hvor der er mulighed for at underskrive dokumentet.
3. Status og erfaringer ifm. BNBO-aftaler
VTV: VTV skal lave aftale med 1 lodsejer. Forhandlinger er i gang. Der er pt. en for
stor afstand mellem lodsejeren og vandværket ift. erstatningen. Vandværket vil gerne
betale det reelle tab, dvs. forskellen af værdien med og uden deklaration. Det vurderes
at lodsejerens forventning ikke er rimeligt ift. det reelle tab.
Herning Vand: Herning Vand skal lave en aftale med to lodsejere. For begge steder er
der tale om en midlertidig aftale. Dette fordi Herning Vand er i gang med nogle
strukturelle ændringer ift. vandværker og kildepladser.
Ingen af aftalerne er underskrevet endnu – men der er enighed om vilkår på ét af
stederne.
Sdr. Felding: Vandværket har indgået en frivillig aftale med en lodsejer. Der er tale om
et mindre areal hvor der er indgået en ”bytteaftale” med flytning af en tilslutning.
4. Repræsentantskab – Mandag den 11. Oktober 2021, kl. 18:30
Foreløbig dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst ved Vandrådets formand Esben Madsen.
Valg af dirigent/stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab for 2020
Budget for 2021 samt fastlæggelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til Vandrådet
På valg er: Torben Jensen, Johannes Støttrup og Thorbjørn Madsen. Alle tager imod
genvalg. Men alle er selvfølgelig velkommen til at stille op som kandidat til
bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter og revisorer
9. Eventuelt
10. Afslutning af repræsentantskabsmødet ved formanden
Efter repræsentantskabsmødet holdes der indlæg af:
- Herning Kommune
- Bestyrelsen (samarbejdsaftale og erfaringer ifm. BNBO-aftaler)
5. Evt.
Aftale om levering af måleroplysningen.
Herning Vand har fremlagt en ny aftale om levering af måleroplysninger.
Aftalen fremsendes til det enkelte vandværk inden repræsentantskabsmødet den 11.
Oktober 2021.
Niels Møller Jensen fra Herning Vand vil gerne uddybe aftalen på
repræsentantskabsmødet.

