Referat af repræsentantskabsmødet 27. april 2011
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
Kasser
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

Direktøren for Herning Vand bød velkommen, hvorefter den lækre mad blev indtaget med stor fornøjelse – Herning Vand var vært. Efter spisningen var der rundvisning i DGI huset.
Ad 1. Vandrådet formand Henning Poulsen, Gødstrup vandværk bød igen velkommen og læste
dagsorden op.
Ad 2. Torben Jensen blev enstemmigt valgt som dirigent, et erhverv han bestred med stor myndighed.
Ad 3. Formandens beretning:
Nu er det igen blevet tiden hvor vi skal have afholdt HK’s vandråds ordinære repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen har afholdt 3 møder. På det første møde efter repræsentantskabsmødet d.11 maj konstituerede vi os og alle valg var genvalg.
Af andre aktiviteter som vandrådet har arrangeret, er der besøget på Holstebros nye VV d. 27 okt.,
så nyt at det ikke var helt færdig da vi var der, og vi aftalte faktisk at vi gerne ville se værket igen,
når det er helt færdig.
Samme aften kørte vi derefter til Lab Vest, hvor vi fik en rigtig interessant rundvisning og forklaring på deres arbejdsmetoder.

Vandforsyningsplan:
Vandforsyningsplanen har været længe under vejs. Efteråret 2009 afholdt vi vores workshop, hvor
der kom en masse ideer frem til vandforsyningsplanen.
I forsommeren 2010 udpegede bestyrelsen en lille gruppe der sammen med Trine skulle drøfte forskellige principielle dele af vandforsyningsplanen. Gruppen bestod af Allan Lunde, Steen Asferg og
Ole Stephsen.
I efteråret kom så forslaget til vandforsyningsplanen, hvor også forsyningsgrænserne blev fastlagt.
Forsyningsgrænserne blev ændret en smule hist og her, som jeg har hørt det uden de store sværdslag.
Vandforsyningsplanen var også velbearbejdet, i høringsfasen kom der ingen særlige indsigelser, og
fra vandrådets side ønskede vi kun enkelte rettelser. På et møde d. 13 dec. aftalte vi følgende.
For det første afsnit 3,1, hvor der bl. a. står: Alle VV skal have mindst 2 aktive boringer inden 2014.
Vi blev enige om at sløjfe den linie, da der er en unødig udgift. Vel at mærke. hvis VV har en tilstrækkelig nødforsyning,
For det andet står der i afsnit 3,4 noget om Green Cities målsætning om vandforbrug i husholdningerne, den målsætning blev også sløjfet.
Vandrådet kunne herefter anbefale HK at vedtage vandforsyningsplanen.
For en sikkerheds skyld sendte jeg en Mail til jer alle d. 20 jan, hvor jeg opfordrede jeg til af melde
tilbage, hvis der er noget I var usikre på, da jeg ikke har hørt noget, regner jeg med at I også er tilfredse.
Beredskabsplaner:
Om beredskabsplanerne er der ikke så meget at sige, idet vi sidste år lavede aftalen med Jørgen
Krog Andersen, og de fleste af vore værker er tilsluttet den, og jeg vil opfordre de resterende til at
få jer gjort færdige og få jer tilsluttet. Det er i øvrigt det vandforsyningsplanen lægger op til.
Vi har også en aftale om at få Dorthe Michelsen fra DVN til at forklare nærmere om beredskabsaftalen. Den aftale er det måske ved at være ved tiden at sætte i værk
Indsatsplaner:
Der har ingen møder været i grundvandsrådet i 2010. Men vi blev indkaldt til et møde 1 feb 2011
hvor vi blev orienteret om principperne for indsatsplanlægning.
HK har et par ældre indsatsplaner kørende i Herning Lind området. Erfaringerne derfra kan bruges
til at vise, at således skal en indsatsplan ikke være. Og det er jo en god ting at vide.
Indsatsplaner bliver til på grundlag af kortlægning af de forskellige VV indvindingsområder og pt er
det Sunds og Fasterholdts indvindingsområder, der er udarbejdet indsatsplaner for, fælles for de to
indvindingsområder er, at området rækker ind i Ikast – Brande kommune, hvilket giver nogle ekstra
udfordringer mht udformning og samarbejde.
De indsatsmidler, der tages i anvendelse her, er overkommelige med hensyn til dyrkningsrestriktioner og andre aktiviteter. Men når der tales om dyrkningsrestriktioner er landboorganisationerne i høj
grad på mærkerne og det er naturligvis helt o. K.
Vi skal regne med, at der på sigt vil komme indsatsplaner, hvor erstatninger for dyrkningsrestriktioner og måske opkøb af jord vil blive en så kostbar affære for det ramte VV, at VV ikke kan klare
det rent økonomisk alene.
Fra vandrådets side vil vi derfor opfordre forsamlingen til at tilkendegive deres holdning til, om vi
skal have en solidarisk fond, hvor midlerne skal bruges til at støtte de VV der bliver ramt af om-

kostningstunge indsatsplaner, personligt går jeg selv ind for, at vi skal have en solidarisk fond,
hvorfra vi kan støtte hinanden, fordi ingen af vore VV kan gøre for, at de tilfældigvis ligger i et omkostningstung område.
De kommende vandplaner er også noget, der kan få betydning for vore indsatsplaner, men pt er det
meget svært at sige noget om dette, jeg ved ikke helt, hvor langt kommuner er her.
Jeg har været til to møder om vandplanerne i region Midt, et i Kibæk, hvor man sagde, at i den vestlige del af regionen er der vand nok, så drikkevandsinteresser ikke bliver berørt.. Det andet møde
var i Silkeborg, hvor man udelukkende talte om lystfiskerinteresser.
:
Vandsektorloven
Vandsektorloven kører nu på andet år, og jo mere de større VV arbejder med den, jo mere trætte
bliver de af den. I FVD regi er der arbejdet meget på at få de private VV løftet ud af loven. For at
støtte dette arbejde holdt vi et møde i Vildbjerg med Kristian Jensen og 4 af vore berørte VV her fra
kommunen, samt 3 berørte VV fra Regionen.
De berørte VV fortalte om deres besværligheder med at administrere loven, samt de store omkostninger det medførte til bl. a. revisorerne.
VV påpegede også, at når man skal gå og gøre så megen meningsløs arbejde er det dræbende for
initiativ og virkeløst. Og man skal huske på, at mange bestyrelsesmedlemmer er ulønnede og frivillige.
Mødet var virkelig en øjenåbner for Kristian Jensen, og han lovede, at støtte arbejdet med at få loven ændret, han kunne efter mødet godt se, at i stedet for at sikre forbrugerne billigere vand, som
var formålet med loven, havde det den modsatte virkning i de private VV regi.
Efterfølgende er der sket det, at forhandlingerne blandt forligspartierne er brudt sammen, rød og blå
stue er uenige. Hvad det ender med er svært at sige.
TBS ventiler
Sidste år nævnte jeg lidt om tilbagestrømningsventiler, hvor VV for at sikre sig mod forurening, fra
visse forbrugere ved evt. tilbagestrømning skal have monteret TBS af kategori 4 eller 5.
Bestyrelsen har drøftet det flere gange, lovgrundlaget og regulativerne er i orden, så VV kan kræve
dem monteret ved de forbrugere, hvor der skønnes en foruredningsrisiko, bl. a. landbrug og andre
virksomheder.
For at få en afgørelse og en orientering, så de rette beslutninger kan træffes, har vandrådet arrangeret et møde d. 30 maj, hvor Niels Vinter fra Danfoss vil give os en grundig orientering. Dagsorden
udsendes senere, men reserver datoen i jeres kalender nu.
Afslutning:
Igen et år med mange udfordringer og snak om VV’s forhold.
Bestyrelsen håber, at I synes, at vi ind imellem har beskæftiget os med noget fornuftigt, ellers er det
i aften I skal give jeres meninger tilkende om, hvad vi evt. skulle have gjort, og hvad vi skal tage fat
på fremover.
Tak til Herning vand og Steen Asferg for gæstfrihed ved vore møder.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året der er gået.
Tak til Trine og HK for godt samarbejde i året.
Herefter overgiver jeg beretningen til jeres behandling.

Formandens beretning blev godkendt med følgende bemærkninger:
- Der blev stillet spørgsmål ved nødvendigheden af et møde om TBS ventiler, formanden svarede at det var der stort behov for.
- Der blev stillet spørgsmål om en fælles fond ikke kunne opfattes som en sammenlægning af
vandværkerne, formanden mente ikke det var sådan det skulle forstås.
- Sørvad Vandværk kom med et forslag om hvordan man kunne beregne størrelsen på sådan
en fond.
- Der kom bemærkning til vandsektorloven og hvilke konsekvenser loven pt. har haft. Fx
Hammerum Vandværk omkostninger på 250.000 kr. og Sønder Felding Vandværk ca.
200.000 kr.
- Ændring af vandsektorloven er pr. 27/4 2011 ikke vedtaget.
Ad 4. Johannes Støttrup, Sønder Felding Vandværk fremlagde regnskabet for 2010.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad 5. Vandrådet anbefaler at der også i 2011 bliver indkasseret kr. 500,00 i kontingent, For at få
noget af overskuet brugt, blev det besluttet at kortafgiften kun opkræves halvt i 2011.
Budgettet vedtaget.
Ad 6. Ingen indkomne forslag.
Ad 7. Allan Lunde genvalgt
Torben Jensen genvalgt
Johannes Støttrup genvalgt
Ad 8. Suppleanter og revisorer genvalgt
Ad 9. Der blev stillet spørgsmål til Vandrådets vederlagsfrie arbejde, formanden kom med forklaringen at det ikke var for pengenes skyld at man var med i Vandrådet. Forsamlingen opfordrede
Vandrådet til at se på en evt. honorering af arbejdet.
Der blev drøftet hvordan den i avisen nævnte problemstilling i forbindelsen med forsyningen af offentlig vand til Egelund, der blev svaret fra Haderup Vandværk og fra Herning Vand.
Johannes Støttrup, Sdr. Felding Vandværk opfordrede til at de enkelte vandværker ville sørge for at
telefonlisten på beredskabsplanen er opdateret.
Af 10. Formanden takkede for god ro og orden samt et godt fremmøde, særlig tak til Herning Vand
for værtskabet.
Husk temaaften om vandværkspasning 9. maj i Kibæk
Husk temaaften om TBS ventiler 30. maj i Aulum

Indlæg:
Trine Jakobsen fra Herning Kommune orienterede om vandforsyningsplanen der er i høring til 1.
juni. Hun efterlyser et skema som skal bruges til ens indmelde af takster fra de enkelte vandværker.
Hun mente der kunne nedsættes en arbejdsgruppe.
Indsatsplaner: Sunds og Fasterholt er i høring, de næste vandværker bliver Vind, Sørvad og Hammerum.
Næste kortlægning fra naturstyrelsen bliver i 2012, for vandværker i Kibæk området.
Der blev diskuteret tilslutningspligt. Trine opfordrede til at sende høringssvar ind til kommunen, der
var en livlig debat om emnet, vandrådet vil prøve at samle høringssvarene.
Trine meddelte at der på Herning Kommunes hjemmeside, er kommet en nem indgang til høring og
offentliggørelser.
Herning Kommune vil gerne have tilsendt opgørelse over nytilsluttede ejendomme og sløjfede
brønde og boringer hver 3. måned. Der er flere gange, hvor kommunen har været på tilsyn eller
sendt påbud til ejendomme, som har været tilsluttet offentlig vandforsyning.
Det blev diskuteret om der skulle laves en folder til omdeling, omhandlende sløjfning af brønde og
boringer.
Oplæg til folder skal sendes til vandrådet

Formanden afsluttede mødet med tak til alle indlægsholderne samt tak for god ro og orden.
Mødet sluttede kl. 2215

