Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune den 20.02.2014
Deltagere:

Afbud:

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

Sdr. Felding
Sørvad
Herning
Snejbjerg
Hammerum
Vildbjerg

Kasser
Formand
Referent

Næst formand

Kibæk

1. Referatet fra møde d. 9. september godkendt uden bemærkninger.
2. Johannes fremlagde regnskab 2013. Regnskabet udviste et mindre men acceptabelt underskud
på 3714 kr. og en kassebeholdning på 50.230 kr.
Bestyrelsen godkendte regnskabet uden bemærkninger.
Det besluttedes at indstille medlemskontingent uændret 500 kr. for 2014.
3. I 2013 blev brugsretten til Grundkort gratis, de vandværker der ønsker grundkort udleveret kan
henvende sig til Kommunens kortkontoer for udlevering men må påregne at skulle betale på
kortkontorets direkte omkostninger ved udtræk af det ønskede kortmateriale. Den tidligere
vandråds portal på Kommunens kortbutik er lukket ned. Steen har kontaktet Kim B. Larsen ved
kortkontoret og bekræftet at den tidligere 3 årige kortaftale med kortbutikken ophørte i
forbindelse med at brugen af grundkortsdata ved lov blev gratis. Det blev aftalt med Kim at
kortkontoret og vandrådet fremadrettet vil arbejde på en fælles portalløsning hvor de mindre
vandværker som ikke selv har et GIS system, kan få vist deres ledningsoplysninger, såfremt de
kan levere den nødvendige lednings dokumentation i digitalt format.
4. Vandrådet arbejder videre med at kunne tilbyde et lokalt vandpasser kursus som overholder
kravene i lovgivningen. Den store hummel i projektet er udarbejdelse af kursusmateriale. Steen
har kontaktet Brønderslev forsyning som sammen med Ålborg Vandforsyning udbyder et kursus
for de private vandværker i Nordjylland. Steen har modtaget kursus materialet fra Brønderslev
og har fået tilladelse til at ” stjæle ”, kurset afholdes som 3 aften seancer ag 3-4 timer.
Vandrådet vil se på materialet og vurdere hvorledes undervisningen kan tilrettelægges såfremt
Herning Vandråds vandforsyninger er interesseret.
5. Tilsyn med industritilslutninger/tilbagestrømningsventiler(TBS-Ventiler) VTV har midlertidigt
meldt hus forbi i forbindelse med at udbyde denne service i samarbejde med Herning Vand.
6. I mellemtiden har Snejbjergvand indgået aftale med HV om en årlig kontrol af 7-8
industritilslutninger efter medgået tid.

7. Repræsentantskabsmøde 2014 er planlagt afholdt som tidligere år på Heden og Fjorden
d. 28 April kl. 18.30.
Medlemmer der ønsker emner taget op på Repræsentantskabsmøde bedes melde dette til
Vandrådsformand Allan Lunde senest den 5. April, hvor Allan vil udsende endelig indkaldelse
til Repræsentantskabsmødet.
Kristian og Esben er på valg, Kristian har for nuværende udmeldt at han ikke genopstiller.
Allan kontakter Force ”LabVest” for et indlæg om nyt ejerskab og øget tilbud af ydelser
Steen Kontakter Trine for et indlæg omkring nyt fra Kommunen

