Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune den 12. december 2011
Deltagere:

Henning Poulsen
Johannes Støttrup
Torben Jensen
Allan Lunde
Steen Asferg
Henning J. Rasmussen
Søren Andersen

Gødstrup
Sdr. Felding
Kibæk
Sørvad
Herning
Snejbjerg
Aulum

Formand
Kasser
Næstformand
Referent

1. Henning P. bød velkommen og gennemgik dagsordnen.

2. Mødereferat fra 16. August, godkendt uden bemærkninger.
3. Diverse: Der var en fin repræsentation af kommuner ved FVD’s regionsmøde i Låsby, men det
var så som så med erfaringsudveksling mellem de forskellige Vandråd.
4. Henning Poulsen flytter i det nye år til Snejbjerg da hans nuværende ejendom er kommet i vejen
for et Hospital, i den forbindelse udtræder Henning af Gødstrupvandværks bestyrelse, hvilket
indebærer at han fratræder sin post som FVD regionsformand i løbet af januar måned 2012 og
ikke umiddelbart er opstillings berettiget til vandrådsvalget i april måned.
5. Henning har arrangeret et møde med Mogens Jensen Socialdemokratiet den 9. Januar, til en
snak omkring Vandsektorloven og dens uhensigtsmæssigheder i forhold til de mindre
vandværker. Det opfordres til, at så mange som muligt støtter op omkring mødet, da det kan
have stor indflydelse på de mindre vandværkers fremtid. Tilmelding til mødet kan foretages til
Henning Poulsen tlf. 26304213
6. I forbindelse med finasiering af den nye finanslov, er der lagt op til en stigning/omlægning af
vandskatten og planlægningsafgiften, Trine er kontaktet vdr. dette og har lovet at tage højde for
skatte og afgiftsstigningerne i forbindelse med kommunens godkendelse af vandværkernes
takster for 2012.
7. Johannes påtog sig opgaven med at få opdateret diverse relevante telefonnumre som anvendes i
forbindelse med vandværkerne og kommunens beredskabsplaner.
8. Der er en del vandværker der endnu ikke er tilmeldt vandrådets hjemmeside, Henning vil
indlede en charmeoffensiv for at få de sidste med. Det er besluttet atter at læge
bestyrelsesreferaterne ud på hjemmesiden.
9. Vandværkerne i Herning Kommune skal omlægge deres tilslutningsbidrag for takstbladet 2013,
således at det klart af takstbladet fremgård at taksten er opbygget af tre elementer, bidrag til

hovedanlæg, bidrag til distributionsnet samt stikledningsbidrag. Trine vil fremsende en
vejledning til Vandværkerne og Vandrådets bestyrelse vil kontakte Trine i den forbindelse.
10. Steen informerede om at Herning Vand A/S har fremsendt et spørgeskema til vandværkerne om
deres håndtering af filterskyllevand og drænvand, informationen skal bruges af
spildevandsafdelingen til efter estimering af de vandmængder, der skal transporteres i
forbindelse med et overpumpningsprojekt. Hvis vandværkerne anvender kloak systemet til
bortledning af skyllevand skal vandværket forvente at spildevandsforsyningen vil foreslå dem at
finde en alternativ bortlednings metode. da de ellers må forvente at skulle betale
spildevandsafgift for filterskyllevandet 20,5 kr./m3.
11. Det aftaltes at Henning arrangerer et besøg hos CF og Herning beredskab i uge 11 2012.
12. Det aftaltes at Steen i forbindelse med udsendelse af indeværende referat medsender Vandrådets
folder med oplysninger om forsyningernes krav og anbefalinger omkring tilbagestrømnings
sikrings ventiler i daglig tale TBS ventiler.
13. Steen Kontakter Herning Kommunes kortkontor og opfordre dem til at få deres hjemmeside i
kortbutikken til at virke bedre.
14. EnergiMidts målerlaboratorie er solgt til Landis & Gyr, De vandværker der har anvendt EM til
statistisk målerkontrol er derfor i fremtiden henvist til en anden udbyder af ydelsen. Dette kunne
f.eks. være Esbjerg, Trefor, Horsens, Landis&Gyr eller Ringe vandforsyning.
15. Vandrådets Næste repræsentantskabsmøde foreslås afholdt onsdag d. 18 april, i den forbindelse
har Søren Andersen Aulum meddelt at han ikke genopstiller, det samme er tilfældet for Henning
S. Poulsen som desværre står og mangler er en bestyrelses post i et vandværk.

Næste møde Afholdes i uge 11 i forbindelse med besøget hos CF og Beredskabet.

