Referat repræsentantskabsmøde i Vandrådet Herning Kommune den 9. april 2008

Deltagende vandværker: Abildaa, EnergiGruppen Jylland, Fasterholt, Feldborg, Karstoft, Kibæk,
Sandet, Sdr. Felding, Snejbjerg, Studsgaard, Sørvad, Timring, Vildbjerg, Vind, Ørnhøj.

1.
2.
3.

Efter en let anretning bød vandrådets formand Henning Poulsen, Gødstrup Vandværk
velkommen.
Villy Dahl Andersen blev valgt som dirigent - et hverv, han bestred med stor dygtighed/
myndighed.
Formandens beretning ved Henning Poulsen.

Beretning til HK’s Vandråds repræsentantskabsmøde den 9. april 2008 kl. 18.00 i EGJ’s kantine.
Så er der igen gået et år, og vi skal her på vort repræsentantskabsmøde have gjort op, hvor langt vi
er nået med arbejdet pt.
Sidste år sagde jeg, at jeg håbede HK’s miljøafdeling for land og struktur snart ville være oppe på
fuld kapacitet. Det blev ikke tilfældet, da Lars Hyttel forlod HK pr. 1. december 2007, og så vidt jeg
er orienteret, er der ikke ansat en ny endnu. Dette har haft den virkning, at vi ikke er kommet videre
med: - nye vandforsyningsplaner, - nødforsyningsplaner, - harmonisering af takstblade, - koordinationsforum. Det er vi naturligvis lidt trætte af.
Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling og vi har haft et møde fælles for
alle vandværker hos beredskabsstyrelsen den 23. januar 2008. Den 12. marts 2008 havde vi et
teknikermøde på kommunekontoret, hvor Inge Flensted fortalte og viste, hvorledes vi kunne bruge
de kort, som vi er ved at lave en aftale om. Det kommer jeg nærmere ind på i punkt 9 i dagsordenen.
På vort møde i august havde vi indbudt byplanudvalgets formand Knud Troelsen, dels for at gøre
ham opmærksom på, at der er et vandråd i HK, dels for at bede byplanudvalget om, i deres
planlægningsarbejde, at tage hensyn til vandværkernes kildepladser og indvindingsoplande, hvilket
er noget, som vi i vandrådet skal følge også i den kommende tid, når der skal udarbejdes nye
kommuneplaner. Der har også været røster fremme om, at kildepladserne skulle opgraderes til OSD
område.
Der har været indkøringsvanskeligheder mht., hvorledes spildevandskontoret arbejder med
afregning af indberetningen af m³-forbruget. Vi havde den 28. august 2007 et møde, hvor Birgitte
Dahl fra EnergiMidts afregningskontor deltog. Her listede vi problemerne op. Hovedkonklusionen
blev, at de fleste problemer har været opstartsproblemer. For at imødegå fremtidige misforståelser
blev det aftalt, at Birgitte fremsender et udkast til det brev, som Energi Midt vil udsende i
forbindelse med den kommende årsafregning.

Udkastet til brevet blev gennemgået af vandrådet på vort møde den 30. oktober 2007, og jeg går ud
fra, at I i efteråret har modtaget et brev, der er til at forstå.
Jeg beklagede mig lidt over de manglende samarbejdsmuligheder med HK i min indledning, men
det betyder jo ikke, at vandrådet ikke udnytter de muligheder, der er. Vi har som nævnt fået en
aftale med Inge Flensted.
Desuden har vi haft et godt samarbejde med Trine Koch Jakobsen omkring beredskabsplaner. HK
har nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde ud af, hvorledes kommunen skal reagere, når der sker en
akut forurening inden for flere områder, herunder også en akut forurening i et vandværk. Steen og
jeg er med i arbejdsgruppen, som er kommet et stykke vej, men der er også en del tilbage. Når
arbejdet er færdigt, er der en del ting, der er fælles for os alle, resten af beredskabsplanen skal så
tilpasses det enkelte vandværk.
Det var i forbindelse med arbejdet på beredskabsplanen, at vi besøgte Beredskabscenter Midtjylland
i januar, hvor vi fik en del af deres materiel præsenteret og fik en redegørelse for, hvorledes de
kunne hjælpe os, hvis et eller andet gik galt.
Nu ville jeg have sagt lidt om gebyrer, men det undlader jeg, for Trine vil også sige noget, skulle vi
ikke være helt enige, tager vi det derfra.
Afsluttende vil jeg sige tak til Steen og EGJ for gæstfrihed, noget som både vandrådet og
repræsentantskabet nyder godt af.
Ligeledes vil jeg sige tak til bestyrelseskollegaer for godt samarbejde i året, der er gået.
Tak til Trine og Inge for godt samarbejde.
Og det gælder stadig: er der vandværker, der har forslag til vandrådets arbejde, er I meget velkomne
til, at komme frem med det.
Hermed overlader jeg beretningen til repræsentantskabets bedømmelse.
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger
4.

Johannes Støttrup, Sdr. Felding, fremlagde regnskab for 2007, regnskabet var usædvanlig
indviklet, da der var bogført et enkelt udgiftsbilag (kørselsgodtgørelse for 643 kr.) - i løbet af
regnskabsåret, hvilket har bevirket, at kassereren har måttet operere med både addition og
subtraktion. Regnskabet blev godkendt med bemærkning om, at bestyrelsen skal indskrænke
deres faren rundt i land og rige.

5.

Budget for 2007 blev fremlagt med fastlæggelse af kontingent for 2008.
Det blev vedtaget, at kontingentet fortsat vil være 500 kr. pr. vandværk

6.

Der var ikke indkommet forslag til behandling under repræsentantskabsmødet.

7.

Valg til vandrådet
Henning Poulsen Gødstrup Vandværk
Lars Olesen Vildbjerg Tekniske værker
Tom Hagelskjær Aulum Vandværk
Søren Andersen Aulum Vandværk

Genvalgt
Genvalgt
Udtrådt
Indvalgt

8.

Valg af bestyrelses suppleanter (valgt inabsentia)
Første suppleant Henning J. Rasmussen
Genvalgt
Anden Suppleant Esben Madsen
Genvalgt
Valg af revisorer
Henning Jørgensen Sandet vandværk
Villy Dahl Andersen VTV

9.

Indvalgt
Genvalgt

Køb af grundkort rettigheder
Henning fremlage kommunens tilbud på grundkort.
Tilbuddet lyder på, at vandværkerne betaler ca. 60- 75.000 kr. pr år for brugsret til
kommunens digitale kortmateriale. Ved en årlig afgift på 75.000 kr. vil fordelingen være ca.
som følger:
Vandværk
VTV
Timring Vandværk
Ablidå Vandværk
Ørnhøj Vandværk
Sørvad Vandværk
Vind Vandværk
Kibæk Vandværk
Sdr. Felding Vandværk
Skarrild Vandværk
Skarrildhus Vandværk
Sandet Vandværk
Stakroge Vandværk
Karstoft Vandværk
Aulum Vandværk
Feldborg Vandværk
Sunds Vandværk
EnergiGruppen
Gødstrup Vandværk
Haunstrup vandværk
Hammerum Vandværk
Fasterholt Vandværk
Sdr. Fjelstervang Vandværk
Snejbjerg Vandværk
Sdr. Resen Vandværk
Haderup vandværk
Vestforsyning Vand A/S
I alt

Antal personer
6.058
1.041
414
1.073
1.412
461
3.585
2.196
567
8
198
374
513
4.998
401
4.440
46.102
155
351
4.077
499
30
4.142
74
995
101
84.265

Betaling/år ved fordeling efter befolkning
(eksempel - 75.000 kr./år)
5.391,92
926,54
368,48
955,02
1.256,75
410,31
3.190,83
1.954,55
504,66
7,12
176,23
332,88
456,60
4.448,47
356,91
3.951,82
41.033,05
137,96
312,41
3.628,73
444,13
26,70
3.686,58
65,86
885,60
89,89
75.000,00

NB! Ovenstående liste er ikke fyldestgørende, da der mangler vandværker. Listen giver dog trods fejlene - et godt indtryk af udgiftsniveauet for de enkelte vandværker.
Det vil sige ca. 0,90 kr. pr. indbygger i forsyningsområdet. Alle vandværker ved repræsentantskabsmødet gav et forhåndstilsagn om, at de vil være interesseret i at deltage i ordningen, som
foreslåes administreret af vandrådet, det vil sige vandrådet afregner med kommunens

kortkontor og opkræver kortrettighedsgebyret ved vandværkerne sammen med kontingentet til
vandrådet.
Haderup Vandværk kunne ikke umiddelbart sige, om de ville være med i ordningen, da de har
et eksternt selskab til at tage sig af deres kortdokumentation, men de lovede at undersøge det.
Ved mødet blev der forespurgt, om der var lokale firmaer der ville være i stand til at varetage
indtegning og vedligeholdelse af ledningsdokumentation for de vandværker, som for nuværende ikke bruger digitale kort. I flæng kan nævnes Vildbjerg Tekniske Værker,
EnergiGruppen Jylland, Herning kommunes kortkontor og EnergiMidt samt diverse
landinspektører.
Det blev foreslået, at der i den nærmeste fremtid arrangeres et teknikermøde hos et eller flere
af de vandværker, som for nuværende anvender digitale kort systemer (GDB), således at de,
der ikke anvender systemerne endnu, kan se hvad det kan bruges til og at de, der anvender
GDB, kan få gode ideer af hinanden.
Med udgangspunkt i de positive tilkendegivelser vil vandrådet arbejde videre med at etablere
en endelig aftale med kortkontoret.
10.

Henning afsluttede repræsentantskabsmødet med tak for god ro og orden samt et godt
fremmøde.

Karin-Merete Mose fra Miljøcenter Ringkøbing holdt et kort indlæg omkring centerets
arbejdsopgaver med relation til vandforsyning. Centeret står for kortlægning af grundvandsmagasiner samt opbygning af grundvandsberegningsmodeller. Karin-Merete regner med, at
kortlægningen af Herning Kommune vil være tilendebragt om 5–7 år. Såfremt vandværkerne
skal etablere nye boringer eller kildepladser er de mere end velkomne til at kontakte
miljøcenteret for hjælp og råd.
Trine Koch Jacobsen fra Jord og Grundvand ved Herning Kommune holdt et kort indlæg
omkring kommunens opgaver i forbindelse med vandforsyning. Som det også fremgår af
formandens beretning, bekræfter Trine, at aktiviteterne på området er begrænsede, da man
stadig er mærket af kommunalreformen, som har medført, at det er svært at få opbygget en
stabil medarbejderstruktur. For nuværende arbejdes der på at færdiggøre kommunens
beredskabsplan, hvilket forventes at ske i efteråret. Beredskabsplanen vil med sit indhold og
krav danne grundlag for udarbejdelse af de beredskabsplaner, som de enkelte vandværker skal
lave.
Af andre opgaver der umiddelbart trænger sig på nævner Trine:
- Udarbejdelse af fælles standard-leveringsbestemmelser for vandværkerne i Herning Kommune
- Etablering af koordinationsforum
- Udarbejdelse af ny vandforsyningsplan
- Teknisk tilsyn på vandværkerne
- Oprettelse af et system, så man kan sikre at gamle boringer sløjfes
- Udarbejdelse af skabelon til brug ved ansøgning om takstændringer.
Der forventes ansat en ny chef for afdelingen medio 2008 som erstatning for Lars Hyttel.
Trine fortalte, at det tidligere planlægningsbidrag er ændret til en planlægningsafgift, som skal
være ens over hele landet, dette medfører, at bidraget til kommune og stat, som tidligere var
udmeldt til 34 øre pr. m³ indvindingstilladelse, kun bliver 25,5 øre.

