Bestyrelsesmøde i Vandrådet Herning Kommune den 27. maj 2009
Deltagere:

Henning Poulsen
Lars Olesen
Johannes Støttrup
Torben Jensen
Søren Andersen
Allan Lunde
Steen Asferg

Gødstrup
Vildbjerg
Sdr. Felding
Kibæk
Aulum
Sørvad
Herning

Formand
Kasser

Næstformand
Referent

1. Henning bød velkommen og gennemgik dagsordnen.
2. Der var ingen bemærkninger til mødereferatet fra repræsentantskabsmødet, ud over at Søren
Har lavet et flot og fyldigt referat.
3. Bestyrelsen konstituerede sig som tidligere
Formand
Henning Poulsen
Næstformand
Allan Lunde
Kasser
Johannes Støttrup
Referent
Steen Asferg

4. Opfølgning på repræsentantskabsmødet
Det blev konkluderet at der havde været for mange indlæg efter repræsentantskabsmødet og at
man en anden gang vil begrænse antallet af indlæg til max. 3, samt at der skal udføres en
strammere håndhævelse af den tildelte tid, til de enkelte foredragsholdere.

5. Orientering
Trine fra Herning Kommune er i forbindelse med revidering af Kommunens
Vandforsyningsplan, rundt for at besøge de enkelte vandværker og udføre i den forbindelse et
teknisk tilsyn på disse. Resultatet af tilsynet vil blive gennemgået ved møde med vandværkerne
d. 18 juni. På rådhuset.
Der afholdes et orienteringsmøde omkring den nye vandsektor lov, på Hotel Medi i Ikast, til
mødet som afholdes af FVD, var indbudt de vandværker som umiddelbart vil blive berørt af
loven, det vil sige vandværker med en udpumpning på 200.000 m3 eller der over pr. år
Konklusionen fra mødet er, at vi alle bliver noget klogere, når bekendtgørelsen til loven
udkommer, dette forventes at ske i september/oktober 2009. loven kan læses på folketingets
hjemmeside http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20081/lovforslag/L150/index.htm
6. Fælles regulativ for vandværkerne i Herning
Trine er ved at være klar med fællesregulativet for vandværkerne i Herning Kommune, i den
forbindelse skal hun bruge de rigtige selskabsbetegnelser for vandværkerne. Det aftaltes at
Henning ringer rund til vandværkerne for at følge op på dette.

7. Det blev besluttet at arbejde videre med at oprette en hjemmeside for Vandrådet, samt at der
under denne hjemmeside oprettes en hjemmeside for hvert enkelt Vandværk som et
subdomaine, hvor i første omgang vandværkets beredskabsplan placeres. I den forbindelse er
Jørgen Krog Andersen indbudt til et møde d. 18. juni hvor vi forventer han giver en bindende
pris for ovenstående. Tilbuddet skal indeholde oprettelse af hjemmesider samt udarbejdelse af
standart beredskabsplan for de enkelte vandværker.
8. Trine har indkalt samtlige vandværker til møde omkring den ny Vandforsyningsplan d 18 juni
kl. 19 på Rådhuset i Herning. Vandrådet anbefaler på det kraftigste at alle vandværker møder
op.
9. næste bestyrelsesmøde 18 juni kl. 17 EM’s kantine

