Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune den 21. marts 2011
Deltagere:

Henning Poulsen
Johannes Støttrup
Henning J. Rasmussen
Søren Andersen
Steen Asferg

Gødstrup
Sdr. Felding
Snejbjerg
Aulum
Herning

Formand
Kasser

Referent

Fraværende:
Torben Jensen
Allan Lunde

Kibæk
Sørvad

Næstformand

1. ingen bemærkninger til mødereferat fra d 7. oktober 2010

2. Det blev besluttet at afholde en temaaften hvor emnet er pasning af vandværket.
Henning Kontakter Jørgen Krogh Andersen for at få arrangementet planlagt til d. 9 maj.
temaaftenen forventes afholdt i Kibæk, Torben står for lokaler. Temaftenen forventes at
have følgende dagsorden
1.

Indledning ved vandrådet/kontaktudvalg

2.

Gode råd om pasning af indvindingsboringer, overbygning samt råvandsindvinding og
råvandsledning - v/brøndborerfirmaet A. Højfeldt A/S, Herning.

3.

Vandbehandling med lukkede og åbne filtre – de vigtigste forholdsregler ved det løbende
tilsyn og overvågning - v/vandbehandlingsfirmaet Silhorko-Eurowater A/S

4.

Pasning, vedligeholdelse og automatisk overvågning af pumper - v/Grundfos A/S

5.

Projekt KUV – Kollektiv Udvidet Vandværkspasning + egenkontrol for bakterier.
Hvordan og hvilke fordele? - v/DVN

6.

Afsluttende diskussion

Den 30 maj forventer vandrådet at holde en temaaften i Aulum omkring
Tilbagestrømningssikringsventiler, Søren står for lokaler og Henning Kontakter Danfoss for
at få dem til at give et indlæg omkring deres TBS ventiler og brugen af disse.
Steen kontakter Kurt Ry ved EM Installation og får ham til at udfærdige en vejledning på et
par sider, som beskriver Vandværkernes lovgrundlag for at forlange Tilbageløbssikringsventiler opsat ved industriforbrugere og en simpel vejledning til beslutning om deres
relevans i den enkelte situation.

3. Det blev besluttet at afholdelse af repræsentantskabsmødet 2011 d. 27 April.
Mødet vil blive afholdt i det nye DGI hus i Herning, og Herning Vand vil vanen tro være
vært ved et mindre tragtement umiddelbart før valg til bestyrelse i vandrådet.
Steen sørger for at indkaldelse til Repræsentantskabsmødet bliver udsendt i uge 12, samt at
der bliver udsendt en dagsorden for mødet i begyndelsen af April.
4. Johannes fremlage Vandrådets regnskab for 2011. Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen,
med bemærkning om at kassebeholdningen grundet salg af kortrettigheder, er blevet
urimeligt stor, bestyrelsen vil derfor til repræsentantskabsmødet indstille at der gives 50%
rabat på køb af grundkort i 2011, men at det nuværende kontingent fastholdes. Vandrådet må
i fremtiden forvente stigende udgifter til afholdelse af arrangementer da Vandforsyningen i
Herning ikke længere råder over de samme mødefaciliteter.

