Referat af repræsentantskabsmødet 18. april 2012
Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune:
Henning Poulsen
Henning J. Rasmussen
Johannes Støttrup
Torben Jensen
Søren Andersen
Allan Lunde
Steen Asferg

Gødstrup
Snejbjerg
Sdr. Felding
Kibæk
Aulum
Sørvad
Herning

Formand
Kasserer
Referent
Næstformand

Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent/stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Budget for 2011 samt fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til Vandrådet
8. Valg af suppleanter og revisorer
9. Eventuelt
10. Afslutning af repræsentantskabsmødet ved formanden

Allan Lunde bød velkommen til Heden og Fjorden, hvorefter den lækre mad blev indtaget med stor
fornøjelse – Vandrådet var vært.
Ad 1. Vandrådets formand Henning Poulsen, Gødstrup vandværk bød igen velkommen og læste
dagsorden op.
Ad 2. Villy Dahl Andersen blev enstemmigt valgt som dirigent, et erhverv han bestred med stor
myndighed.
Ad 3. Formandens beretning:
Ja så er det igen blevet tid til at afholde repræsentantskabsmøde for VV i HK.
Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder, samt 8 andre aktiviteter i årets løb, og her regner jeg året som værende tiden mellem vore repræsentantskabsmøder.
På vort første bestyrelsesmøde d. 18 maj 2011 konstituerede vi os, alle valg var genvalg.
På repræsentantskabsmødet blev bestyrelsen opfordret til at aftale et honorar til medlemmerne, men
endnu føles arbejdsbyrden ikke så stor, at det overskygger glæden og fornøjelsen ved at deltage i
vandrådsarbejdet, så vi var enige om, at indtil videre nøjes vi med en lettere servering ved vore bestyrelsesmøder.

Vores kortaftale med HK udløb i 2011. På bestyrelsesmødet besluttede vi at ville kontakte HK med
henblik på at få en ny treårig aftale. Gerne med forbedret teknisk kvalitet. Efter et par møder med Inger Flensted, Steen og undertegnede fik vi aftalt rammerne for aftalen og den blev underskrevet d.
8/11 -2011.
Jeg håber, at jer, der har benyttet kortmaterialet, har fundet, at det fungerer tilfredsstillende nu, ellers
må I sige til. Jeg er bekendt med, at der var begyndervanskeligheder igen. Prisen for aftalen er årlig
på 75.456 + 7000 til matrikelstyrelsens ophavsrettigheder, en lille stigning i prisen, men best. mener
stadig at aftalen er fordelagtig for os.
I maj -11 havde bestyrelsen arrangeret 2 møder, et møde i Kibæk om vandværksdrift, og et møde i
Aulum om TBS ventiler. Vi fik en god orientering om vandværksdrift i Kibæk, men der var altså god
plads til at flere VV kunne have deltaget.
Til mødet om TBS ventiler var der så få tilmeldte, at mødet måtte aflyses. Bestyrelsen mener dog
stadig, at problematikken om disse ventiler, og deres brug er aktuel.
Vandsektorloven er stadig en plage for vore større VV, sidste år havde vi son bekendt et møde med
Kristian Jensen, som lovede at arbejde for afskaffelsen af loven. Vi har så også her i valgkredsen MF
Mogens Jensen S, som vi var enige om, at her skulle der etableres et lignende møde. Mødet blev aftalt til d. 26/8, men samme formiddag blev valget udskrevet og mødet måtte aflyses, noget af en
overreaktion fra Mogens Jensens side synes vi nok.
Efter valget fik vi så etableret et nyt møde d. 9/1 -12, hvor flere af vore store VV fra HK deltog samt
nogle store VV fra Region Midt.
Igen blev de administrative besværligheder og urimeligheder gennemgået og påpeget over for Mogens, også han lovede at bringe sagen videre, med henblik på enten ophævelse af loven eller betydelige administrative lettelser. Hvorledes sagen står nu derovre på Christiansborg ved jeg ikke, men
regner med at høre nyt på Region Midts generalforsamling d 21/4 -12
I de ting der skal løses i samarbejde med HK, må vi vel sige at vandforsyningsplanen som vi arbejdede med sidste år er ved at være på plads og om nye indsatsplaner, har der ikke været noget.
I forbindelse med de udgifter en evt. indsatsplan kan medføre for et eller flere VV har vi flere gange
talt om at etablere en solidarisk fond, bestyrelsen har nedsat et udvalg, men udvalget er endnu ikke
barslet med et udspil.
Det vi har løbende samtaler med HK om pt er regnskab og takstblade. I den anledning holdt vi et
regnskabskursus d 2/11 -11, hvor vi fik mange regnskabsprincipper gennemgået, kursusholderen var
måske lige langtrukken nok, men hun ønskede jo at gøre det grundig og fyldestgørende.
Da takstbladet fremover, for at blive godkendt, skal hvile på reglerne for regnskab baseret på årsregnskabsloven, har Trine udarbejdet skabeloner for værdiansettelse af VV, Jeg vil ikke sige mere
om det, da Trine i sit indlæg efter generalforsamlingen vil forklare det grundig.
Vi deltog i Regionsvandrådsmødet d.9/11, hvor VV bl. a. opfordres til, at udveksle erfaringer, VV er
ikke så gode til at komme med indlæg, der giver anledning til frugtbar diskussion, så vi skal måske
opfordre regionen til at finde en anden form for disse regionsvandrådsmøder. Ud over erfaringsudveksling holdt Bent Soelberg et indlæg om principperne for kommunernes tilsyn med VV.

I sommeren 2011 var Vind VV i forbindelse med en skov - hedebrand ved at blive pumpet tør for
vand. I den anledning drøftede bestyrelsen, hvorledes man bedst kunne forebygge en lignende situation da en skov – hedebrand som bekendt kan være langvarig. Vi besluttede at kontakte beredskabsstyrelsen med henblik på at få reglerne for brug af brandhaner gennemgået.
Mødet blev til noget d.14 marts 2012, hvor vi først besøgte beredskabsstyrelsen for at se deres udstyr
til brug ved et VV, der rammes af en akut nødsituation, hvad enten det drejer sig om en forurening
eller teknisk nedbrud.
Dernæst fortalte Lars Stensbjerg fra Brand & Redning Herning om deres brug af brandhanerne, han
mente at de sædvanligvis ikke brugte ret megen vand fra brandhanerne da de selv i deres tankvogn
medbringer så meget vand at det ofte et nok til at få bugt med branden, men da en brand sædvanligvis ikke er planlagt, kan det være svært for dem at varsle, hvornår de får brug for vand fra en brandhane.
Jeg har noget kortmateriale med til jer fra Lars Stensbjerg, som viser placering af brandhaner. Lars
vil meget, meget gerne vide om kortet svarer til jeres viden om placering af brandhanerne i jeres område. Har I nedlagte brandhaner eller brandhaner som er placeret i jeres område og ikke med på det
udleverede kort vil Lars også gerne vide det, så kortet kan være retvisende.
Endelig vil Lars gerne vide om en brandhane ikke er tilgængelig pga vejarbejde eller påkørsel så den
er ude af drift. Man kan også have en eller flere brandhaner som man helst ser benyttet i tilfælde af
brand, meld også det til Lars.
Jeg er flyttet til Snejbjerg i vinter og er derfor ikke valgbar til vandrådet mere, så der er min sidste
beretning. Jeg vil sige tak til jer alle for godt og frugtbart samarbejde.
Tak til mine bestyrelseskollegaer for godt samarbejde.
Tak til Steen for gæstfrihed ved vore bestyrelsesmøder
Tak til Trine for godt samarbejde i årets løb
Hermed overgiver jeg beretningen til jeres behandling.
Formandens beretning blev godkendt med følgende bemærkninger:
.
Ad 4. Johannes Støttrup, Sønder Felding Vandværk fremlagde regnskabet for 2011.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad 5. Budget for 2012 godkendt og kontingent er fortsat 500,00.
Ad 6. Ingen indkomne forslag.
Ad 7. Der er 3 på Valg: Søren Andersen – Aulum, Henning Salling-Poulsen – Gødstrup og
Henning Juhl Rasmussen – Snejbjerg.
Følgende blev valgt ind:
Kristian Overgaard – Vildbjerg er nyvalgt
Anders Bødskov – Aulum er nyvalgt og
Henning Juhl Rasmussen – Snejbjerg blev genvalgt.

De konstituerer sig ved næste vandrådsmøde, den 3. maj 2012, hvor Henning Salling-Poulsen også
er inviteret og bestyrelsen må med en vis flovhed erkende at at man havde glemt en gave til den
afgående formand.
Ad 8. Suppleanter og revisorer blev genvalgt.
Esben Madsen – Hammerum, 1. supp, Bo Lyngvig –Sandet 2. supp.
Som revisorer Villy Dahl Andersen – Vildbjerg og Henning Jørgensen – Sandet.
Af 9. Formanden takkede for god ro og orden samt et godt fremmøde.

Indlæg:
Trine Jakobsen fra Herning Kommune holdt et indlæg om nyt taksblad samt planer og diverse.
Trine viste model til beregning af takstblad og krav til dette.
Der var en del snak om tilslutninger i landområde – stikledning og jordledning.
Regneark til beregning af anlægsbidrag kan rekvireres hos Trine Jakobsen.
Vandforsyningsplan var klar i efteråret 2011.
Indsatsplaner – arbejdes videre med.
Slide fra indlæg vedhæftet.

Claus Hemmingsen – Herning Vand holdt et indlæg om skyllevand og offentlig kloak.
CVH erindrede om tidligere udsendt orienteringsbrev til private vandværker ultimo 2011- inkl.
spørgeskema om afledning af drænvand og filterskyllevand til kloaksystemet mv.
Ud fra betalingsvedtægten skal betales vandafledningsbidrag for udledning af filterskyllevand til
spildevandssystem/renseanlæg.
Såfremt afledning sker til separat offentlig regnvandsledning vil opkrævning af vandafledningsbidrag ikke komme på tale.
I f. m. kloaksepareringsprojekter, hvor der i dag er enstrenget kloaksystem, må vandværker med
kældre være opmærksomme på mulighed for senere påbud fra kommunen om tætning af interne
spildevandsledninger. Desuden kan forventes påbud om separering af spildevand ved planlagte kloaksepareringsprojekter, f. eks. I Feldborg, Haderup, Sørvad og Vind (Ved indsivningsundersøgelse i
Feldborg by er fundet store mængder uvedkommende vand fra bl.a. Feldborg vandværk).
Herning Kommunes myndighedsafdeling (v/Lene Hahn) har svaret på spørgsmålet om krav til hhv.
nedsivning-, udlednings- og tilslutningstilladelse og hendes svarmail vedlægges separat i referat fra
vandrådsmødet.
Såfremt der er tilstrækkeligt grundareal til rådighed kan det være fordelagtigt at søge om nedsivningstilladelse. Er det hverken muligt/ønskeligt at nedsive eller genbruge filterskyllevand må forventes opkrævning af afledt filterskyllevand fra 2014 (der vil i tilslutningstilladelse blive stillet krav
om etablering af vandur til brug for opkrævning).
Mail fra Claus Hemmingsen fremsendes.

Formanden afsluttede mødet med tak til alle indlægsholderne samt tak for god ro og orden.
Mødet sluttede kl. 21.00

