Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune den 01.09.2014
Deltagere:
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Steen Asferg
Henning J. Rasmussen
Esben Madsen
Jørgen Handberg
Torben Jensen

Sdr. Felding
Sørvad
Herning
Snejbjerg
Hammerum
Haderup
Kibæk

Kasser
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1. Velkomst formand, Referent formoder hermed at referat a. 12. maj er godkendt.

2. Vandpasser kursus
Ved mødet den 5 maj blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Esben.,
Johannes og Steen. Deres opgave var at undersøge om der kunne etableres et vandpasser kursus
i vandrådsregi. Gruppens konklusion var at det kunne lade sig gøre ved anvendelse af FVD
kursusmateriale samt materiale fra Brønderslev forsyning, men at der skulle være et deltager
grundlag på ca. 30 personer samt at kurset skulle kunde afvikles flere gange.
Over sommeren blev der foretaget en interesse forespørgsel til vandværkerne i Herning
kommune, undersøgelsen viste en begrænset interesse. Hvorfor gruppen har konkluderet at der
ikke var et bæredygtigt grundlag for oprettelse af kurset. Esben har informeret de vandværker
som har vist interesse.
Vandrådet vil anbefale de Vandværker, som viste interesse at de downloader FVD’s
kursusmateriale fra FVD’s hjemmeside og danner en selvstudiegruppe. Herning Vand vil være
villige til at stille lokaler og personale til rådighed i forbindelse med rundvisninger og
spørgerunder.
Jørgen Handberg fra Haderup som viste interesse for kurset vil kontakte øvrigt interesserede for
oprettelse af selvstudie gruppe.
Steen forespørger Trine om Herning Kommune vil accepter uddannelse via studiegruppe og på
hvilke betingelser.
3. Det blev besluttet at lave en temaaften for vandværkerne omkring vandmålere. Arrangementet
vil løbe af staben d. 18 november og vil blive afholdt i Snejbjerg hallen. Bestyrelse forventer at
invitere 3 indslags holdere med emner omkring fjernaflæsning, målere i alt almindelighed samt
krav til målerkontrol. På nuværende tidspunkt har Kamstrup vist interesse, Steen og Allan
undersøger om vi kan få indlæg fra et målerlaboratorie og en anden målerleverandør.
Der vil blive udsendt en endelig indbydelse når dagsorden er fastlagt dog senest d. 15 oktober.
4. Johannes kunne fortælle at Herning vandråds hjemmeside benyttes flittigt, der er ca. 20-25
besøg på hjemmesiden dagligt.

Vandværkerne opfordres hermed til at tjekke deres informationer på hjemmesiden og kontakte
Johannes hvis der skal foretages ændringer.
Allan vil tjekke design og indhold og foranledige de tilrettelser han finder nødvendige
Næste vandrådsmøde mandag den 3 november kl. 18

