REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
I HERNING VANDRÅD
Dato:

Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 18.00 – 21.00

Sted:

Ålykkevej 5, 7400 Herning

Til stede:

Esben Madsen
Johannes Støttrup
Torben Jensen
Henning Larsen
Jørgen Handberg
Tine Fly Sevelsted
Henning Juhl Rasmussen
Niels Christian Ravn

Referent:

Tine Fly Sevelsted

Hammerum
Sdr. Felding
Kibæk
Studsgård
Haderup
Herning
Snejbjerg
Danske Vandværker

Formanden bød velkommen. Mødet blev indkaldt rettidigt og da alle var til stede, var
bestyrelsen beslutningsdygtig.

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 1/11 2016
Referatet blev godkendt.

2. N.C. Ravn. Samarbejde med Danske Vandværker omkring møder/kurser
N.C. Ravn oplyser, at der er mange måder at afholde møder/temaaftener på og at vi ”kan
få det, som vi vil”.
Det blev besluttet at Danske Vandværker arrangerer og er ordstyrer på Vandrådets
temaaften. Vandrådet inviterer selv og står for mad og lokaler. Temaaftenen vil starte med
oplæg om relevante emner og derefter vil der som noget nyt være fokus på
erfaringsudveksling.
Vi holder fast i at temaaftenen skal afholdes i oktober, som sædvanligt.
Vandrådet kontakter N.C. Ravn, når vi nærmer os datoen for temaaftenen. Ravn vil sørge
for, at Danske Vandværker også betaler lidt.

3. Benchmarking
Som noget nyt skal vandværker med en udpumpning på over 200.000 m3 gennemføre
benchmarking (Forsyningssekretariatet). N.C. Ravn oplyser, at Danske Vandværker vil
afholde et kursus/orienteringsmøde på Fyn. Tidspunktet er endnu ikke fastlagt.

4. Behandling af mail fra Trine Jacobsen
Trine har bedt bestyrelsen tage stilling til den mest optimale orienteringsmodel vedr.
arbejdet med den kommende vandforsyningsplan. Det er vigtigt at politikerne møder
vandværkerne og hører om vores udfordringer.
Det blev besluttet, at bestyrelsen i første omgang tager et møde med politikerne og Trine
fx et fyraftensmøde kl. 16 eller senere. Tine kontakter Trine.

5. Regnskab
Johannes gennemgik regnskabet for 2016. Regnskabet blev godkendt og underskrevet.
Bestyrelsen anbefaler, at kontingentet fastholdes.

6. Repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabsmødet flyttes til den 26. april 2017, da Snejbjerghallen er optaget den
27. april.
Tine laver et udkast til indbydelsen. Esben kontakter N.C. Ravn for at høre, om han har
mulighed for at deltage. Henning har booket Snejbjerghallen inkl. forplejning.
På valg er: Johannes Støttrup, Henning Larsen og Torben Jensen.

7. Eventuelt
Tine sender referat fra mødet i Grundvandsrådet til bestyrelsen.

