Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune den 06. maj 2013
Deltagere:

Johannes Støttrup
Torben Jensen
Allan Lunde
Steen Asferg
Henning J. Rasmussen
Esben Madsen
Kristian Overgaard

Sdr. Felding
Kibæk
Sørvad
Herning
Snejbjerg
Hammerum
Vildbjerg

Kasser
Formand
Referent

Næst formand

1. Referatet fra repræsentantskabsmødet blev godkendt uden bemærkninger, Efter få sekunders
overvejelser og uden de vilde armbevægelser konstituerede bestyrelsen sig som følger
Formand
Næstformand
Kasser
Referent

Allan Lunde
Kristian Overgaard
Johannes Støttrup
Steen Asferg

Sørvad
VTV
Sdr. Felding
Herning Vand A/S

2. Evaluating af repræsentantskabsmødet
Fremtidigt vil der blive indbudt til repræsentantskabsmødet kl. 18.30
Der var enighed om at lokaler og det kolonariske indhold var i orden.
Der blev gjort opmærksomt på at Trines plancher ikke var med i udsendelsen af referatet fra
repræsentantskabsmødet, Steen distribuere dem sammen med indeværende referat.
Det fremgår ikke af referatet fra repræsentantskabsmødet at Henning Jørgensen Sandet
vandværk, er valgt til første suppleant til bestyrelsen og samtidigt er valgt som revisor,
bestyrelsen ser ikke umiddelbart dette som et problem.
På repræsentantskabsmødet tilbød Alan at vandrådet ville finansiere en vagttelefon til Trine,
Trine har venligst takket nej og tilbudt at hendes private telefon nummer kan indføres i
kommunens beredskabsplan. Vandrådets bestyrelse finder ikke dette rimeligt over for Trine og
vil som et alternativ tilbyde Trine at der oprettes et telefonnummer der kan fungere som relæ til
Trines private telefon, eller at alt kontakt til Trine uden for normal arbejdstid foregår via den
kommunale beredskabs central. Alan kontakter Trine for endelig afklaring.
3. Vandrådets forretningsorden

Den gældende forretningsorden blev gennemgået. I paragraf 4 har der indsneget sig en
sætternisse i form af et frit svævende ”og” dette fjernes. I paragraf 4.5 ændres protokollen til
mødereferatet. Den reviderede forretningsorden for” Bestyrelsen i vandrådet for Herning
Storkommune” udsendes i forbindelse med indeværende referat.
4. Fyraftensmøde vedrørende TBS ventiler og regnvandssystemer
Det blev besluttet at afholde et fyraftensmøde vedrørende TBS-ventiler og regnvandssystemer
Den 3 juni. Mødet afholdes med start kl. 16.15 på ”Heden og Fjorden” i Herning, samtlige
vandværker og VVS operatører i Herning kommune indbydes. Vandværkerne opfordres til at
opfordre de lokale VVS operatører til at deltage.
Alan sørger for lokaler og proviant
Kristian kontakter Niels Winther fra Socla for aftale om indlæg omkring TBS-Ventiler og
regnvandssystemer.
Henning kontakter den lokale VVS branche for at sikre der ikke er sammenfald i arrangementer,
og sørger ligeledes for at indbydelsen udbringes til alle relevante VVS operatører i kommunen.
Steen aftaler indlæg med Kurt Ry Nowack omkring Herning Vand’s håndtering af emnerne,
samt sørger for udsendelse af indbydelser.
Arrangementet forventes at have en varighed på 2-3 timer.
5. Herning Vand og KMD’s tilbud på afregning af forbrugere
Det aftaltes at Steen før næste møde lavede en nærmere oversigt over hvad der kan tilbydes
indeholdende priserne samt beskriver betingelser og følger af en aftale. Er ovennævnte af
rimelig konsistens indbydes Herning Vand’s Direktør Niels Møller Jensen til mødet. Materialet
udsendes til Vandrådets bestyrelse, for kommentering og beslutning om endeligt forløb inden
næste møde.
6. Eventuelt
Det blev besluttet at Vandrådet vil arbejde frem efter, at de lovmæssige krav om kursuser i
hygiejne og vandværksdrift kan afholdes lokalt i Herning Kommune med vandrådet som
tovholder. Steen vil inden næste møde kontakte Niels Ravn FVD for at afklare FVD’s holdning
til lokalt afholdte kurser, eventuelt spredt over et længere forløb, således at man ikke skal
trække 2 eller 3 dage ud af kalenderen.
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