REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE
I HERNING VANDRÅD
Dato:

Mandag den 8. maj 2018 kl. 18.00 – 21.00

Sted:

Ålykkevej 5, 7400 Herning

Til stede:

Esben Madsen
Johannes Støttrup
Torben Jensen
Henning Juhl Rasmussen
Henning Larsen
Jørgen Handberg
Ageeth Millenaar

Afbud:

Ingen

Referent:

Ageeth Millenaar

Hammerum
Sdr. Felding
Kibæk
Snejbjerg
Studsgård
Haderup
Herning

Formanden bød velkommen. Mødet blev indkaldt rettidigt og da alle var til stede var
bestyrelsen beslutningsdygtig.
DAGSORDEN
1. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig som følgende:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Referent:

Esben Madsen
Torben Jensen
Johannes Støttrup
Ageeth Millenaar

2. Forretningsorden
Ingen ændringer. Den gældende forretningsorden vedhæftes.
3. Godkendelse af protokollen fra Repræsentantskabsmødet
Referatet er godkendt.
4. Datoer for kommende bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde
Bestyrelsesmøde:
Bestyrelsesmøde:
Bestyrelsesmøde:
Repræsentantskabsmøde:
Temamøde:

21.
13.
19.
23.
11.

august 2018
november 2018
februar 2019
april 2019
september 2018

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

18.00
18.00
18.00
18.30
18.00

Henning Juhl Rasmussen orienterer Snejbjerghallen om datoer for Temamødet og
Repræsentantskabsmøde.

5. Opfølgning på repræsentantskabsmødet
Der vil blive afholdt et temamøde som aftalt.
6. Temamøde 11. september 2018
Det er aftalt at der afholdes et temamøde den 11. september 2018. Mødet starter kl. 18 og
afholdes i Snejbjerg hallen. Trine Jakobsen og Danske vandværker inviteres.
Emnerne for temamødet er:
- Genberegning af takster
- Differentiering af vandafgift / trappemodel
7. Tilslutningsbidrag
I en sag om opdeling af en ejendom til flere lejligheder og dermed opkrævning af
supplerende anlægsbidrag er DANVA og Danske Vandværker spurgt til råds.
Der er spurgt om forsyningen kan opkræve supplerende hovedanlægs-, forsyningsledningsog stikledningsbidrag.
Vi har fået følgende svar:
Jf. vandforsyningsloven §53 kan forsyningen opkræve supplerende anlægsbidrag hvis
ejendommens anvendelse ændres.
Der kan opkræves supplerende hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag for den
forøgelse af anlægsbidraget, som svarer til ændringen. Der kan ikke opkræves supplerende
stikledningsbidrag.
I vandforsynings regulativ §53 nævnes at anlægs/tilslutningsbidraget omfatter et bidrag til
vandforsyningens hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til
stikledning. Bidragene skal fremgå af vandselskabets taksblad.
For at kunne opkræve supplerende hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag anbefales
det derfor at forsyningen opdeler anlægsbidraget i taksbladet i hovedanlægs,
forsyningslednings og stikledningsbidrag. Dette giver en støre gennemsigtighed for
forbrugerne og en overensstemmelse med regulativet.
8. Evt.
Ingen

