Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune d 20.02.07

Deltagere:

Henning Poulsen
Lars Olesen
Johannes Støttrup
Allan Lunde
Steen Asferg

Fraværende: Torben Jensen
Tom Hagelskjær

Gødstrup
Vildbjerg
Sdr. Felding
Sørvad
Herning
Kibæk
Aulum

1. Referat fra 14.11.06 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Henning har kontaktet Inger på kortkontoret, men hun har for nuværende intet nyt vdr.
Udgiftsmodel for vandværkernes brug af kommunens kortmateriel. Det aftaltes at Steen
rykker for løsning. Det er hermed gjort, Inge oplyser at vandværkernes samlede udgift til
kortmateriale vil ligge i størrelsesordenen 60-70.000 kr./år

3. Formanden og referenten diskuterede de filosofiske aspekter ved oprettelse af en
driftsudligningsfond, Allan gydede olie på vandende. Diskussionen tages op på et senere
tidspunkt når referentens blodtryk har stabiliseret sig.
4. Efter livlig debat blev det enstemmigt besluttet at Henning fremsender nedenstående oplæg
til sammensætning af Koordinationsforum til Kommunen ” Lars Hyttel”
Vandrådets oplæg til sammensætning af deltagere i Herning Kommunes
Koordinationsforum:
Vandværkerne ” Vandrådet”
Hedens Landboforening
Familie landbruget
Industri/erhverv
Kommunen:
Chefen for Land og Struktur”
Daglig leder af tilsyn med Vandforsyning”
Byplanlægnings afdeling
1 person
Politikere ” Teknik og miljø”
Statens Miljøcenter
hvis det ikke kan være anderledes:
Dansk naturfrednings forening

3 personer
2 personer ( 1 landmand og 1 konsulent)
1 person (en husmand)
1 person
1 person
1 person
2 personer
1 person
1 person

5. Det blev besluttet at afholde repræsentantskabsmøde torsdag d. 19. april kl. 19.30 på Dalgas
alle 3 med følgende dagsorden
1. Velkomst
2. Valg af dirigent/stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af ”Koncern regnskab ”
5. Budget for 2007/Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til Vandrådet
8. Valg af Suppleanter og Revisorer
9. Eventuelt
10. slut for repræsentantskabsmødet ved formanden
Efter repræsentantskabsmødet vil der blive serveret en bid mad efterfulgt af et indlæg ved Lars
Hyttel ” chef for Land og Struktur ved Herning Kommune”. Henning kontakter Lars Hyttel vdr.
Arrangementet. Det blev besluttet at Henning inviterer Poul Merrild og Finn Stengel som gæster til
Repræsentantskabsmødet.
Allan lunde og Johannes Støttrup har meddelt at de er villige til at modtage genvalg.
Steen sørger for udsendelse af indkaldelse til repræsentantskabsmødet senest d. 01.04.07.
Indkaldelsen fremsendes til godkendelse/bemærkninger før udsendelse.
Steen Reservere lokaler, forplejning, stemmesedler, lister samt en referent til
repræsentantskabsmødet.
Vandrådet mødes den 19 april kl. 18 til et formøde og en bid brød før repræsentantskabsmødet
Vandrådet underskrev Johannes udarbejdede regnskab uden bemærkninger, for fremsendelse til
revisor.
6.evntuelt
Lars forslog at der tages kontakt til varmeværkerne i kommunen, for i samarbejde med disse at
koordinere priser for retablering af arbejder i vejafdelingens ansvarsområde.
Det anses for en god ide at vandværkerne syner deres installationer på diverse af renseanlæggenes
anlæg ” Køge syndromet”
d. 28.04.07er der generalforsamling i FVD
d. 24.03.07 Vandværksudstilling i Års

