REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
I HERNING VANDRÅD

Dato:

Tirsdag den 19. Februar 2019 kl. 18.00 – 21.00

Sted:

Ålykkevej 5, 7400 Herning

Til stede:

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

Afbud:

Henning Juhl Rasmussen Snejbjerg

Referent:

Ageeth Millenaar

Hammerum
Sdr. Felding
Kibæk
Studsgård
Haderup
Herning

REFERAT

1.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. November 2018
Referatet blev godkendt.

2.

Gennemgang af regnskabet og underskrift for året 2018
Johannes gennemgik regnskabet for 2018, som blev godkendt og underskrevet på mødet.
Der blev besluttet at kontingent for 2019 vil være uændret på Dkr. 800,-

3.

Evaluering af mødet om Vandforsyningsplanen den 29. Januar 2019
Det er bestyrelsens indtryk at det var et godt møde.
Bestyrelsen bakker op om Herning Kommunens holdning at det er vigtigt at alle
vandværker har en nødforsyning, sådan at kunderne kan forsynes fra flere vandværker /
kildepladser. Det øvrige samarbejde som der bliver lagt op til i det nye
vandforsyningsplan, skal drøftes i de enkelte vandværker / samarbejdsgrupper.

4.

Drøftelse ifm. grundvandsbeskyttelse. Hvad gør andre vandråd?
Nogle Kommuner har lavet indsatsplaner ifm. grundvandsbeskyttelsen som indeholder
retningslinjer udover BNBO – områder. F.eks Århus, Skanderborg og Rebild.
Ageeth spørger om Trine vil fortælle lidt om status ift. indsatsplaner på

repræsentantskabsmødet.
5. Planlægning af repræsentantskabsmødet Tirsdag den 23. april 2019
Trine Koch ift. status Vandforsyningsplan og Indsatsplan (Ageeth kontakter Trine).
Vi vil spørge Danske Vandværker om hun vil komme og afholde et oplæg (Esben
ringer).
21-02: Esben har kontaktet Susan Münster (ny direktør Danske Vandværker) og hun vil
gerne møde op.
Emnerne som Susan taler om vil være:
- Samarbejde vandværkerne imellem.
- Nyt om pesticider.
- Hvad er status vedr. BNBO og hvad gør andre vandværker/ vandråd.
Johannes Støttrup, Torben og Henning er på valg.
Suppleanter er på valg hvert år. Pt. er det Henning Jørgensen og Tommy Andersen.
Revisor er Henning Jørgensen og Villy Dahl.
Henning Juhl Rasmussen har fulgt op på forplejning og reservation af lokaler i Snejbjerg
hallen.
Pga. Påske skal vi have tilmeldinger senest mandag den 15. april.
Ageeth laver indbydelsen og sender ud 3 uger før repræsentantskabsmødet.
Tilmelding til Herning Vand senest den 15. april.
Dato for konstitueringsmøde i bestyrelsen: 7. maj 2019

6.

Evt
Ingen.

