Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune den 11/18. maj 2010/2011
Deltagere:

Afbud:

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

Gødstrup
Sdr. Felding
Kibæk
Sørvad
Herning

Formand
Kasser
Næstformand
Referent

Snejbjerg
Aulum

1. HenningP. bød velkommen og gennemgik dagsordnen.

2. Bestyrelsen konstituerede sig som tidligere
Formand
Henning Poulsen
Næstformand
Allan Lunde
Kasser
Johannes Støttrup
Referent
Steen Asferg

3. diverse:
Søren skriver referat af repræsentantskabsmødet, referatet fremsendes med næste mødereferat.
På repræsentantskabsmødet blev bestyrelsen opfordret til at udbetale et honorar for
bestyrelsesarbejdet, forslaget blev drøftet, den generelle stemning er at der ikke er behov for
honorering af de ordinære bestyrelsesmøder, men at der godtgøres for udgifter, i forbindelse
med vandrådsarbejdet, så som telefon og kørselsgodtgørelse. Et generelt bestyrelseshonorar vil
eventuelt blive taget op på et senere tidspunkt.
Næste repræsentantskabsmøde skal afholdes så man ikke skal flytte til en ny lokalitet efter
spisningen, auditorio opsætningen af stolene ved selve repræsentantskabsmødet virker ikke
særligt godt.
Der var en skuffende deltagelse ved temaaftenen i Kibæk d. 9. maj, skyldes eventuelt at den lå
så tæt på repræsentantskabsmødet.
Steen kontakter Trine for at få hende til at kontakte Herning kommunes byggesags kontor.
Formålet med henvendelsen er at få dem til at medtage krav om TBS ventiler, på nye
byggesager omkring industriel byggeri. I forbindelse med krav om TBS ventiler ønsker
Vandrådet at kontakte samtlige VVS firmaer i Herning kommune, Allan undersøger om der er

en landsdækkende brancheorganisation, som kan oplyse hvilke VVS firmaer der er og arbejder i
Herning Kommune.
Vandsektorloven blev diskuteret, udtrækning af de mindre vandværker i forbindelse med det
kommende valg er blevet usikker. Der er enighed i bestyrelsen i, at vandværkerne skal støtte
FVD, i bestræbelserne på at få en konstruktiv dialog med den røde politiske fløj, da det er her
usikkerheden ligger.

4. Der blev oprettet et udvalg med formål at oprette en Solidarisk samarbejdsfond under vandrådet.
Udvalget opgave er at definere fondens formål og økonomiske rammer.
Deltagere Allan og Steen samt yderligt 2 deltagere udvalgt fra de øvrige vandværker som ikke
er repræsenteret i Vandrådets bestyrelse.
5. Der blev oprettet et udvalg til at varetage arbejdet omkring harmonisering af vandværkernes
tilslutningsbidrag. Udvalget består af Johannes Støttrup, Henning J. Rasmussen, Steen Asferg
og Trine fra Herning Kommune.
6. Henning kontakter Inger Flensted ved Herning Kommunes Kortkonteret for at forlænge
kortaftalen yderligt 3 år. Vandværkerne har adgang til vandrådets portal til kortbutikken
Linket er : http://kortbutik.herning.dk/framesetup.asp vælg menupunktet Vandraad i venstre
side Password er hkvand, og så er det bare at forsøge sig frem med de muligheder der er.

7. Vandrådets kommentere til Vind Vandværks indsigelse til Vandforsynings planen:
Vind’s indsigelse vdr. ejendomme yders i forsyningsområdet må kan håndteres ved
Vandplanens afsnit omkring transporttid kontra vandkvalitet. De økonomiske aspekter må Vind
klar ved deres fastsættelse af tilslutningsbidrag. Alternativt må Vind indgive en Indsigelse med
formål at få indskrænket forsyningsgrænserne.
Vdr. kommunens adgang til forsyningenes årsregnskaber og investeringsplaner i forbindelse
med godkendelse af takster, er det vist meget naturlig, hvorledes skulle de ellers kunne vurdere
rimeligheden i de indstillede takster?
Vandrådets kommentere til Hammerum Vandværks indsigelser til Vandforsyningsplanen:
Pt. 1 Vandrådets holdning er at to forskellige vandforsyninger ikke må føres til samme
bygning. Forsynes en ejendom med vand fra en Almen vandforsyning, skal alle bygninger på
ejendommen forsynes herfra.
Pt. 2.

er afklaret under Pt1.

Pt. 3. Vandværkerne er ikke myndighed på indvindingsrettigheder det er kommunen, men det
vil være rimeligt at vandværkerne har en høringsret i forbindelse med udstedelse af nye
indvindingstilladelser.

Pt. 4 Hammerums indsigelse er rimelig, såfremt Kommunen ikke godkender boringen til andet
formål end drikkevand. Gives en således tilladelse må bemærkningerne i pt.1 være gældende
Pt. 5 Er dækket af pt1.( samme problem stilling)
Pt. 6 Dette punkt er omhandlet i Vandforsyningsplanen som er ude i høring.
Pt. 7 Rådet er ikke enige med Hammerum, det må være et anliggende der afklares mellem ejer
af ejendom og tilsynsmyndighed og den Almene vandforsyning uvedlkommende.
Pt. 8 Er enige med Hammerum såfremt ejendommen er beliggende i by zone eller er
beliggende i et industriområde. Fremadrettet bør forsyningen være angivet i alle lokalplaner
hvor vandforsyningerne naturligvis har høringsret i forbindelse med lokalplansforslagene ?
Som tidligere nævnt er det ikke vandværkerne som udsteder indvindingstilladelser, men
Herning Kommune, Vandværkerne bør naturligvis høres i forbindelse med udstedelse af nye
indvindingstilladelser.
Pt. 9 Hammerums forslag er for restriktivt og er ikke realistisk håndterbart/rimeligt

Næste møde d. 16 August

