REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I
HERNING VANDRÅD
Dato:

Tirsdag den 23. april 2018 kl. 18.30 – 21.30

Sted:

Snejbjerg Hallen, 7400 Herning

Tilmeldte:

Haderup, Hammerum, Herning Vand, Kibæk, Sandet,
Sdr. Felding, Snejbjerg, Studsgård, Sunds, Sørvad, Vildbjerg og Ørnhøj.

Referent:

Ageeth Millenaar

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst ved Vandrådets formand Esben Madsen.
Valg af dirigent/stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Budget for 2019 samt fastlæggelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg til Vandrådet
På valg er: Johannes Støttrup
Torben Jensen
Henning Larsen
8. Valg af suppleanter og revisorer
9. Eventuelt
10. Afslutning af repræsentantskabsmødet ved formanden

Mødet startede med spisning
1. Vandrådets formand Esben Madsen, Hammerum Vandværk, bød velkommen.
2. Villy Dahl Andersen blev valgt til dirigent.
3. Formandens beretning
Se vedhæftet bilag.
4. Johannes Støttrup, Sønder Felding Vandværk, fremlagde regnskabet for 2018.
Regnskabet blev godkendt.
5. Budget for 2018 blev godkendt. Kontingent for 2019 ændres ikke og er Dkr. 800,6. Ingen indkomne forslag
7. På valg til Vandrådet var Johannes Støttrup, Torben Jensen og Henning Larsen.
Alle blev genvalgt.
8. Henning Jørgensen, Sandet blev gog Henrik Kirkeby, Haderup blev valgt som suppleanter.

Henning Jørgensen, Sandet og Villy Dahl Andersen, Vildbjerg, blev genvalgt som revisorer.
9. Eventuelt
Johannes Støttrup påpeger at ændringer i bestyrelser (nye medlemmer, nye
kontaktoplysninger mv.) skal sendes til Johannes (stoettrup@adr.dk) – sådan at det kan
rettes på vandrådets hjemmeside.
Der var et spørgsmål om hvornår man som vandværk kan ”udtræde” af vandsektorloven.
Dette gælder for vandværker som leverer mindre end 800.000 m³ på årsbasis.
Susan Münster forklarede at det er muligt ved næste lovforslag til lovændring. Forslaget
skal nok komme igennem, men er ikke gældende endnu.
10. Formanden afsluttede mødet.

Efter repræsentantskabsmødet blev der holdt to indlæg:
•

Trine Koch Jacobsen, Herning Kommune. Vandforsyningsplan og indsatsplaner
grundvand.
Hovedpunkter:
Vandforsyningsplan er næsten færdige.
Trine sender et link til gennemgang.
Der er flere områder som er blevet til selvforsyningsområder, og her skal man muligvis
se på genberegning af tilslutningsbidrag.
Vedr. indsatsplaner: der er mange forhold som gøre at der kan være behov for at
indsatsplaner løbende ændres – dette er et stort arbejde for Herning Kommune.
Der var en diskussion om BNBO, og omkostninger ved den for vandværkerne.
Trine har den 25. april sendt uddybende mail med info om BNBO og et løst overslag om
udgiften til opkøb af BNBO-områder, hvis den deles af alle værker.
Trine opfordrer til at der laves et samarbejde om grundvandsbeskyttelse – sådan at
forhandlingsgrundlaget ikke svinger alt for meget fra vandværk til vandværk.
Forslaget drøftes i vandrådet.
Se i øvrigt vedhæftede slides fra Herning Kommune.

•

Susanne Münster, Direktør Danske Vandværker. Samarbejde i mellem vandværker
Pesticider og Status BNBO.
Se vedhæftet slides.

