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1. Referat af bestyrelsesmødet den 11. december 
2013 

1.1 Formål 

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på mødet den 

11.december 2013. Mødet er gennemført som et fællesmøde for selskaberne Her-

ning Vand Holding, Herning Vand og Herning Rens. 

 

2. Dagsorden 

2.1 Godkendelse af referat af mødet den 31. oktober 2013 

Referat af mødet den 31. oktober 2013 er udsendt pr. mail 31. oktober 2013.  

 

Indstilling fra direktionen: 

Referatet godkendes og underskrives. 

 

Beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet. Punktet behandles på næste møde, som afholdes 22. 

januar 2014. 

 

2.2 Orientering ved formanden 

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen vil efter behov blive refereret på et sær-

skilt bilag. 

 

2.3 Orientering ved direktionen 

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen vil efter behov blive refereret på et sær-

skilt bilag. 

 

2.4 Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen 

Bestyrelsen har via mail af 9. december 2013 modtaget materiale vedr. resultatet af 

valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen. 
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Indstilling fra direktionen: 

Valghandlingen godkendes i overensstemmelse med valgregulativet. Der trækkes 

lod blandt kandidater med stemmelighed. 

 

Beslutning: 

Valget blev godkendt. Lodtrækningen betyder, at Ib Henrik Kæseler er valgt som 3. 

suppleant. 

 

Resultatet af valget kan se på hjemmesiden: 

http://www.herningvand.dk/da/privat/forbrugervalg 

 

2.5 Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen 

Jan K. Pedersen og Inger Vejlgaard Jess er medlemmer af bestyrelsen i Herning 

Vand. Medarbejdervalgte repræsentanter har jf. selskabslovens § 140 samme an-

svar, rettigheder og beføjelser som øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 

På SU mødet den 18. februar 2013 blev spørgsmålet om valg af medarbejderre-

præsentanter til bestyrelsen behandlet. Beslutningen blev, at der skal vælges 2 

medlemmer, som skal indtræde i bestyrelsen i 2014 efter næste generalforsamling. 

Medlemmerne sidder i 2 år. 

 

Valget gennemføres i uge 2 2014. 

 

Indstilling fra direktionen: 

Orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning: 

Indstillingen fulgt. 

 

2.6 Evaluering af samarbejdet mellem bestyrelse og direktion 

Direktionen har via mail af 27. november 2013 fremsendt sin gennemgang af status 

på implementering af ejerstrategien. Evalueringen er gennemgået med formanden 

http://www.herningvand.dk/da/privat/forbrugervalg
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på et møde den 11. december 2013. På bestyrelsesmødet vil resultatet af denne 

evaluering blive gennemgået. 

 

Indstilling fra direktionen: 

Evalueringen angivet som ”Det vurderes, at målene stort set er opfyldt eller der er 

lagt en plan, som sikrer dette” ønskes godkendt. 

 

Beslutning: 

Evalueringen er tiltrådt af formanden og blev godkendt af bestyrelsen. 

 

2.7 Management letter – revision i årets løb 

Bestyrelsen har via mail af 9. december 2013 modtaget materiale vedr. KMPG lø-

bende revision af selskaberne. 

 

Indstilling fra direktionen: 

Materialet tages til efterretning. Der orienteres løbende om udviklingen på opmærk-

somhedspunkter. 

 

Beslutning: 

Indstillingen fulgt. Bestyrelsen og direktion har fortsat fokus på ”røde” punkter i ma-

terialet. 

 

2.8 Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

 

Herning den 11. december 2013 

 

 

___________________ __________________ _________________ 

Finn Stengel Petersen Christen Dam Larsen Kent Falkenvig 

 

 

___________________ __________________ _________________ 

Gert N. S. Jensen Inger Vejlgaard Jess Jan Krarup Pedersen 


