
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune den 28. August 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 5 Juli 

Orientering ved Formanden 
Takstblade Kibæk og Sørvad 
Indsatsplan Sørvad 
Besøg på Måbjerg Biogas og Lab. Vandsamarbejdet A/S 

 
   
1. Allan. bød velkommen, mødereferat a 5 Juli blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. Som aftalt var Torben og Allan i gang med beregninger af tilslutnings bidrag for Kibæk 

og Sørvad ud fra de nye retningslinjer og ved hjælp af det materiale som er udleveret 
af Trine. Torben var længst i processen og forventer at kunne vise resultatet til mødet 
d. 6. september, Allan var knapt så langt men forventer også, at være klar til at bidrage 
med hans erfaringer i forbindelse med udregning af Tilslutningsbidrag baseret på 
Hovedanlægsbidrag, Distributionsanlægsbidrag og Stikledningsbidrag.  
De var begge kommet frem til den samme konklusion vedrørende arbejdsprocessen, 
nemlig at det drejer sig om at få styr på regnskabsdata for hovedanlæg og 
ledningsdata i GIS systemet, før man påbegynder selve beregningen af tilslutnings- 
bidragene. 
Torben havde fået FVD til at beregne den afskrevne værdi af hans anlæg og Tvillum til 
at udtrække ledningsdata, dimensioner og længder, fra Kibæks ledningsregistrering. 
Mie Dahl ved kommunens kortkontor havde lavet et udtræk til ham over forbrugssteder 
i Kibæk forsyningsområde delt op på mulige by tilslutninger og mulige landtilslutninger. 
Ud fra disse tal og Trines beregningsmodeller var han ved at nærme sig et resultat, 
Som han forventer at kunne præsentere ved mødet d. 6. sep. 
Det aftaltes at Allan arrangerer et møde med Trine inden d. 6. sep. for at aftale en løs 
dagsorden. 

 
3. Allan Meddelte at der var ved at foreligge et endeligt udkast til en Indsatsplan for 

Sørvad vandforsyning. Trine har været tovholder for kommunen og Allan har oplevet 
det som en positiv proces. Hans erfaring er at man skal være obs. på at det er meget 
svært at ændre en indsatsplan når den først er vedtaget. 



4. Det blev aftalt at lave et arrangement for alle Herning vandråds vandværker d. 7. 
november.  
Arrangementet vil starte kl. 18 med en rundvisning på Måbjerg Bioenergi af en time til 
halvandens varighed, hvorefter Rene på Vandsamarbejdet A/S det tidligere LabVest vil 
være vært ved en bid brød fulgt op af en runvisning på laboratoriet. Indbydelse sendes 
til Vandværkerne medio oktober. 

 
5. Næste møde i bestyrelsen aftales ved mødet d. 6. september 
 
 
 
 
NB! Service meddelelse fra Herning Vand A/S Spildevand. Husk at følge op på håndtering 
af filter skyllevand, der ledes til afløb med forbindelse til renseanlæg. 
 
 

 
 


