REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I
HERNING VANDRÅD
Dato:

Onsdag den 26. april 2017 kl. 18.30 – 21.00

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 2017 samt fastlæggelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg til Vandrådet
På valg er: Johannes Støttrup
Henning Larsen
Torben Jensen
8. Valg af suppleanter og revisorer
9. Eventuelt
10. Afslutning af repræsentantskabsmødet ved formanden

Formand Esben Madsen bød velkommen til Snejbjerg Hallen, hvorefter den gode mad blev
indtaget med stor fornøjelse.
1. Vandrådets formand Esben Madsen, Hammerum Vandværk, bød velkommen.
2. Villy Dahl Andersen blev valgt til dirigent.
3. Formandens beretning:
Repræsentantskabsmødet giver os jo anledning til at vende blikket både bagud, men også
fremad.
Først bagud:
2016 blev det år, hvor vi i vandværkerne måtte acceptere en ny aftale om udveksling af
vanddata med Herning Vand. Og det er enten imod eller med vores vilje, og jeg ved at Niels
Møller Jensen har stået stejl på sin ret, og at de vandværker, der har mange forbrugere, som
ikke er på kloaknettet, der har haft det sværest.
Jeg håber trods alt, at I alle har fundet en løsning, som I kan leve med.

Sidste år var der også optræk til at vandforsyningsplanen skulle revurderes. Og der blev spurgt
på mødet, om der var nogen, som ville deltage i dette arbejde. Der var ingen, som meldte sig,
så det blev Vandrådet, der kom til at deltage. Vi har dog kun haft et møde i juni sidste år på
kommunen med Trine. Her gjorde Vandrådet meget opmærksom på, at det ikke er rimeligt, at
tilsluttede forbrugere helt eller delvist kan træde ud af en aftale.
Jeg er sikker på, at Trine vil komme ind på vandforsyningsplanen i sit indlæg senere. Og på det
tidspunkt vil der også blive lejlighed til at stille spørgsmål, og forhåbentlig få dem besvaret.
Vi må sige, efter at Esbjerg har lavet en ny plan, hvor de åbner mulighed for at storforbrugere
kan få lov til at bruge vand fra egne boringer til eksempelvis dyr, skal det få os til at tænke,
hvad vi skal gøre for at undgå samme situation i vores område.
I vandværker må komme med nogle gode forslag til, hvorfor det er os, der skal levere godt
vand. Kunne det være rabat på vandet til storforbrugere?
Den 23. november var Vandrådet inviteret til at deltage i mødet i Grundvandsrådet for Herning
Kommune. Torben Jensen og Tine Fly Sevelsted deltog. Det er her man gennemgår lovstof i
forhold til indsatsplaner. For nuværende er det Herning Nordvest, Staby, Vildbjerg, Kibæk og
Sdr. Felding, der er det man kigger på. Det ser pænt ud. Når jeg læser rapporten, tænker jeg,
at det er uden problemer.
Den 1. februar var der møde på Låsby Kro for alle vandråd i Region Midt. I alt 13 vandråd
deltog. Det er et forum, hvor der ikke er den helt store dagsorden, men hvor alle opgaver på de
forskellige vandværker kan diskuteres. Lige fra erstatningspriser for sprøjtefrie zoner på op til
60.000 kr. pr. hektar (også kaldet BNBO-områder) til at vi diskuterede henlæggelser i
regnskaberne efter den nye regnskabslov. Eksempelvis til indkøb af nye målere. Men mest
tænker jeg på det indlæg fra Niels Chr. Ravn omkring en mulig forureningskilde. Og så var det i
øvrigt i hans egen nærområde Karup. Jeg håber, at han i aften i sit indlæg kan nå at få det
med. Det kunne godt give stof til eftertanke for vi andre. Skal vi vente på en langsommelig
behandling hos kommunen, eller er det bedre at politianmelde straks.
Fremtiden bliver ikke lettere, der vil komme mange nye ting, som en bestyrelse skal tage sig af.
Husk at vi alle inden 2019 skal have registreret ledningsnettet digitalt. Og nogen skal i gang
med benchmarking. Som en del af den ny Vandsektorlov er det besluttet, at der indføres en
årlig obligatorisk benchmarking af vandselskabernes performance indenfor miljø, sundhed,
energi, klima og forsyningssikkerhed. Altså mere papirarbejde.
Og så er der IT-sikkerhed, som ikke mange endnu ved ret meget om. Jeg skal selv til et
seminar den 12. juni for at blive klogere på, hvordan man behandler følsomme persondata. ITledelsessystem (planlægning og opfølgning) og IT-beredskabsplan (hvis noget går galt).
Vi skal huske, at det er bestyrelsens ansvar, at data indsamles og håndteres korrekt.
Så er der jo også Slambekendtgørelsen, som er indført, det er også en omkostning. For os i
Hammerum betyder det 16 – 18.000 kr. bare til prøvetagning om året.
Til slut vil jeg gerne sige tak til Trine Kock for stadig godt samarbejde. Vi ser frem til, at det
fortsætter.
Også tak til Niels Chr. Ravn fra Danske Vandværker fordi at vi må trække på dig, når vi har
behov, og det håber vi på, at vi må blive ved med.
Også tak til alle vandværker for jeres indsats og godt vand i hanerne, og tak for at i altid møder
op, når vi kalder.

Sidst men ikke mindst en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen, og håber på fortsat godt
samarbejde med jer.

Formandens beretning blev godkendt.
4. Johannes Støttrup, Sønder Felding Vandværk, fremlagde regnskabet for 2016.
Regnskabet blev godkendt.
5. Budget for 2017 blev godkendt. Kontingent er fortsat 500,00 kr.
6. Ingen indkomne forslag.
7. På valg til Vandrådet var Johannes Støttrup, Henning Larsen og Torben Jensen. 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. Ingen kommentarer.
10. Villy takkede for god ro og orden, og formanden afsluttede mødet.

Efter repræsentantskabsmødet blev der holdt to indlæg:



Niels Chr. Ravn, Danske Vandværker. Hvad rører sig i foreningen.
Hovedpunkter:
Sag: Vandværk og kommune imellem. Kommunen har pligt til at undersøge mulig
forureningskilde.
Nye regnskabsregler 2016. Man skal have en investeringsplan for de penge, man har til
at stå. Ved akut behov skal man ud og låne.
Nyt pesticid-forlig. Man vil lempe på grænseværdierne for visse restprodukter af
pesticider. Der strammes op på BNBO og lempes uden for BNBO.
Indsatsplaner. Mange går på kildepladsbeskyttelse og ikke så meget på
grundvandsbeskyttelse. Restriktioner skal kompenseres. Kompensationen skal svare til
forskellen mellem nuværende og fremtidige dækningsbidrag.



Trine Koch Jacobsen, Herning Kommune. Hvad rører sig vedr. vandforsyningen i
kommunen.
Hovedpunkter:
Status for indsatsplaner. Indsatsplanen for den nordvestlige del af kommunen er i
høring. Der arbejdes på den sydlige.
Pesticid-forlig. 300 m zonen erstattes af BNBO. Det er staten der beregner BNBO og det
bliver i stigende grad skrevet ind i lovgivningen.
Tilladelser (mark, have, dyrehold drift). Er i gang igen efter at have været i stå siden
2010. Der blev vist uheldige eksempler på ulovlige koblinger.
Ny vandforsyningsplan. Der skal laves klare linjer for tilladelser til supplerende
indvinding. Det er udelukkende kommunens vurdering, om der kan gives tilladelse. Vi
skal gøre det uattraktivt for erhverv at koble fra. OPFORDRING: ”Gå hjem og kig på
jeres økonomi”. Kan I lave en anden beregning af jeres takster, så m3-prisen bliver
lavere eller evt. lave en trappeordning?
Se vedhæftede slides.

