Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune den 16. August 2011
Deltagere:

Afbud:

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

Gødstrup
Sdr. Felding
Kibæk
Sørvad
Herning
Snejbjerg

Søren Andersen

Aulum

Formand
Kasser
Næstformand
Referent

1. HenningP. bød velkommen og gennemgik dagsordnen.

2. Mødereferat fra 11. maj godkendt uden bemærkninger.
3. Temamødet i Aulum den 30. maj omkring TBS ventiler og rengøring af rentvandstanke ved
brug af dykker blev aflyst p.g.a manglende tilslutning. Emnet vil eventuelt blive taget op på et
senere tidspunkt.
4. Henning Poulsen har aftalt et møde mellem vandværkerne og Mogens Jensen fra
Socialdemokratiet omkring omlægning af vandsektorloven således at de mindre private
vandværker ikke skal administreres efter denne lov. For nuværende er alle vandværker med en
distribution på over 200.000 m3/år underlagt loven. Der arbejdes fra vandværks kredse på at få
hævet denne grænse så det kun er de helt store vandværker som er underlagt loven. Det
opfordres derfor til at så mange som muligt deltager i mødet, og giver deres mening tilkende.
Mødet afholdes på Laugesens Have den 26. August fra kl. 15 til 16.30. Tilmelding kan ske til
Henning Poulsen.
5. Vind Vandværk var i forbindelse med slukning af en brand tæt på at få tømt deres
rentvandstank, Allan fra Sørvad kunne oplyse at de havde været udsat for det samme. Det blev
derfor besluttet at vandrådet kontakter beredskabet for at få dem til at kontakte vandværkerne,
når de bruger vand fra brandhanerne, så lignende situationer kan undgås eller foregribes i
fremtiden.
6. Henning har forhandlet en ny kortaftale med kortkontoret. Oplægget til aftalen er stort set uden
økonomisk konsekvens set i forhold til den tidligere kortaftale. Steen kontakter kortkontoret for
afklaring af nogle tvivlspunkter, hvorefter bestyrelsen har bemyndiget formanden til at
underskrive aftalen.
7. Arbejdsgruppen der arbejder med udformning af et ensartet takstblad, har afholdt det første
arbejdsmøde med Trine fra Teknik og miljø. Et endeligt udkast til taksbladets udformning og de
værktøjer der skal bruges forventes at være klar ultimo september, hvorefter alle vandværker

indkaldes til et stormøde i oktober måned. For at klæde alle på til beregning af taksterne for
tilslutningsbidrag, inviteres FVD til at gennemgå deres metode/vejledning til udarbejdelse af
tilslutningsbidrag.
På grund af en tilsynssags afgørelse, må alle vandværker i Herning Kommune forvente at skulle
omlægge opbygningen af deres tilslutningsbidrag, således at tilslutningsbidraget i takstbladet er
opdelt i tre dele, hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag.

8.

Arbejdsgruppen der er nedsat til at se på betingelserne mulighederne for oprettelse af en
solidarisk font under Vandrådet, er ikke kommet i gang endnu. Skulle der være et par stykker
fra medlemsvandværkerne som har et brændende ønske om at indgå i arbejdet, er de
velkommen til at kontakte enten Allan eller Steen.

Næste møde indkaldes på foranledning af arbejdsgruppen for Takstblade, senest primo Oktober

