REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I
HERNING VANDRÅD
Dato:

Tirsdag den 26. APRIL 2016 kl. 18.30 – 21.30

Sted:

Snejbjerg Hallen, 7400 Herning

Tilmeldte:

Haderup, Hammerum, Haunstrup, Herning Vand, Karstoft, Kibæk, Sandet,
Sdr. Felding, Snejbjerg, Studsgård, Sørvad, Vildbjerg, Ørnhøj.

Referent:

Tine Fly Sevelsted

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

Velkomst ved Vandrådets formand
Valg af dirigent/stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Budget for 2016 samt fastlæggelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg til Vandrådet
På valg er: Jørgen Handberg
Henning Juhl Rasmussen
Esben Madsen
8. Valg af suppleanter og revisorer
9. Eventuelt
10. Afslutning af repræsentantskabsmødet ved formanden

Formand Esben Madsen bød velkommen til Snejbjerg Hallen, hvorefter den lækre mad blev
indtaget med stor fornøjelse.
1. Vandrådets formand Esben Madsen, Hammerum Vandværk, bød velkommen og gennemgik
dagsordenen.
2. Villy Dahl Andersen blev valgt til dirigent. Allan og Asbjørn blev valgt til stemmetællere.
3. Formandens beretning:
På repræsentantskabsmødet april 2015 fortalte Trine Kock om en kvægbonde, som var
tilsluttet et vandværk og ønskede at få lov til at lave egen boring til sine dyr og kun være
tilsluttet til egen husholdning.
Men principperne i at man delvis trækker sig, kunne jo også ramme forskellige former for
industri, hvor der bruges meget vand, og man ville ønske at lave egen boring.
Derfor blev der i maj måned afholdt et møde med Trine for at hun kunne få noget input til,
hvordan eventuelle sager skal gribes an.
Det er en svær sag.

Men overordnet er det bestyrelsens holdning, at det ikke må komme andre forbrugere til
skade, hverken på prisen eller på kvaliteten af vores vand.
Trine vil prøve at bygge noget ind i regulativet.
Henning Juhl Rasmussen forespurgte hos Danske Vandværker hvad deres holdning er i
sådanne sager.
Jeg citerer fra deres svar.
”Det er Dansk Vandværkers vurdering, at en tilslutning af en ejendom, inden for et
vandværks naturlige forsyningsområde, ikke er en handelsvare. Derfor vil vi ikke anbefale,
at man lader en forbruger købe sig fri for en del af forbruget.
Ifølge flere afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet her i blandt også sager fra Herning
Kommune, er der blevet slået fast, at kommunen bør lægge vægt på vandværkets drift og
økonomi ved vurdering af, om der skal gives tilladelse til at etablere eller bibeholde en
privat boring, når en ejendom i forvejen er tilsluttet vandværket.
Det er her en bagved liggende tanke, at vandværket har indrettet sig efter at skulle levere
til de tilsluttede forbrugere, og at forbrugerne ikke skal have mulighed for at etablere egen
boring.
Derudover ligger det inden for rammerne af en kommunes opgaver at tilstræbe, at
ejendommene i kommunen skal forsynes med vand fra almene vanforsyningsanlæg”.
Citat slut.
Det er vores klare opfattelse, at Trine gerne vil løse opgaven på bedste vis for
vandværkerne. Men hun har også et bagland (teknik- og miljøudvalget), som skal
overbevises.
På mødet kom Trine også med et forslag, som jeg gerne bringer videre.
Det er prisdifferentiering – altså reduktion af vandprisen til storforbrugere, for at vi bedre
kan fastholde dem.
Det er selvfølgelig noget det enkelte vandværk skal overveje og gøre op med sig selv, om
det er en god løsning.
Her i marts fik Vandrådet fra Trine en melding om, at der var et politisk ønske om at
revidere vandforsyningsplanen. Hovedformålet er at få en diskussion om nye retningslinjer
omkring forsyningspligt og ret i forhold til erhvervsformål.
Hun forestiller sig en arbejdsgruppe af vandværksfolk og nogle fra hendes egen afdeling.
Der er nogle fra Vandrådet, som har tilbudt at deltage. Det kunne jo være, at Trine
uddyber det lidt mere i hendes indlæg senere i aften.
2015 er også det år, hvor vi alle skulle være klar med vores ledelsesplaner og
kvalitetsstyring. Bestyrelsen fik det indtryk, at mange stadig ikke var klar med opgaverne,
så derfor lod vi det være temaet på temamødet i november. Der blev lavet 2 flotte indlæg.
Først af Niels Chr. Ravn med papirudgaven og derefter af Carsten Simonsen og Lasse
Opstrup med Tethys.
Så nu håber vi, at alle er klar til at få de første kontrolbesøg af Trine.
Ligeledes gennemgik Trine kravene til regnskaberne, sådan at vandværkerne kan
overholde årsregnskabsloven.
2015 var også det år, hvor resultaterne af Bornholmersagen slog igennem.

Direktør Niels Møller Jensen, Herning Vand bad om et møde med Vandrådet. Han ville
fortælle, at Herning Vand skifter leverandør af afregningssystemet, og at man tager det
hjem i eget hus. Samtidig ønsker han, at forhandle nye priser for måleroplysninger som en
følge af Bornholmersagen.
Vandrådet fremviste 2 gamle underskrevne aftaler, som kun er opsigelig med 1 års varsel
fra et års udgang. Så derfor kører aftalen frem til udgangen af 2016.
Jeg vil gerne høre jeres holdninger til den sag, men gerne under punktet eventuel.
Jeg er også sikker på, at Niels Christian Ravn har et par gode råd om dette emne, når han
har sit indlæg senere.
Til slut:
Tak til Trine Kock for det gode samarbejde i løbet af året. Vi ser frem til, at det fortsætter
fremadrettet.
Tak til alle vandværkerne for jeres indsats og levering af godt vand i hanerne.
Og som tingene udvikler sig, ser det ud til at opgaverne bliver større og mere
komplicerede. Så vi må prøve at være opdateret på alt det nye, der kommer.
Sidst men ikke mindst en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen og ikke mindst Tine, som
har alt papirarbejdet og mødeforplejningen.
Formandens beretning blev godkendt.
4. Johannes Støttrup, Sønder Felding Vandværk, fremlagde regnskabet for 2015.
Regnskabet blev godkendt.
5. Budget for 2016 blev godkendt. Kontingent er fortsat 500,00 kr.
6. Ingen indkomne forslag.
7. På valg til Vandrådet var Esben Madsen, Jørgen Handberg og Henning Juhl Rasmussen. Alle
blev genvalgt.
8. Henning Jørgensen, Sandet, og Tommy Andersen, Vildbjerg, blev begge genvalgt som
suppleanter.
Henning Jørgensen, Sandet, og Villy Dahl Andersen, Vildbjerg, blev genvalgt som revisorer.
9. Esben Madsen fortalte kort om hans møde med Niels Møller Jensen, Direktør Herning Vand,
angående ny aftale om udveksling af målerdata. Det er et følsomt emne og der er mange
forskellige holdninger til det. Hvert vandværk skal selv indgå aftale med Herning Vand.
10. Villy takkede for god ro og orden, og formanden afsluttede mødet med at opfordre dem,
der har lyst til at deltage i arbejdsgruppen for Vandforsyningsplanen, til at melde sig til
bestyrelsen.

Efter repræsentantskabsmødet blev der holdt to indlæg:


Trine Koch Jacobsen, Herning Kommune. Hvad rører sig vedr. vandforsyningen i
kommunen.
Hovedpunkter:
Indsatsplanlægning næsten færdig i Staby-Vildbjerg, næste step Kibæk
Ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer –nu med indsatsområder
for sprøjtemidler
Politisk ønske om revurdering af Vandforsyningsplanen –der skal laves en
arbejdsgruppe
BNBO
Perflourerede stoffer med i ny bekendtgørelse (kommunen udpeger, hvor der skal
analyseres for disse)



Niels Chr. Ravn, Danske Vandværker. Hvad rører sig i foreningen.
Hovedpunkter:
Hvem er Danske Vandværker og hvad kan og vil de
Aktuelle emner: Vandsektorloven, Skattesagen, Skat på grøn energi, Effektivisering
efter 2020
Årsrapport jf. årsregnskabsloven (gennemgang af ”nye regnskabsregler”)
Målerdata til spildevandsselskaber
Samarbejde/sammenlægning –hvad skal man være opmærksom på

