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til vandværksbestyreren på mobiltlf.: 41 60 98 82 
 

Pengeinstitut: Sparekassen Kronjylland Kristrup Afd. 
konto 9333 333 56 13 960 

 
Stiftet 24. april 1905 

 

- rent vand i 100 år 

1. april 2008 
Referat fra bestyrelsesmødet den 27. marts 2008 
 
Til stede: 
 Peter Wolff – PW 
 Karl Sall – KS 
 Finn K. Hansen – FKH 
 Jonna Styhm - JS 
 Karen Pedersen - KP 
 
& Michael Mose – MM 
 
  
 

1. Underskrift af protokol & revisionsprotokol 
Revisionsprotokol og bilagskontrollanternes protokol blev underskrevet. Bestyrelsens 
protokol underskrives på næste bestyrelsesmøde. 

 
2. Meddelelser fra formanden 

PW orienterede om at muren om rentvandstanken nu var lavet og resultatet var blevet flot. 
 
Vandrådet var en problematisk sag og det er PW´s holdning at vi ikke vil være medlem, 
når/hvis der skal betales kontingent, da vi overhovedet ikke havde noget ud af at være 
medlem og vi ville jo skulle betale en stor del af kontingentet. Det virker som om det er alle 
vandværker udefra mod dem fra den gamle Randers Kommune. 
 
Problemet med en ny administrationsaftale ser ikke ud til at blive løst foreløbigt, idet vi jo 
ingen opbakning har fra vandrådet. Det er PW´s oplæg at vi, hvis vi ikke får en ny aftale, 
skal overgå til helårlig opkrævning af forbrugsbidrag for at reducere vore 
administrationsomkostninger. 
 
I sagen vedr. Leopardvej 6 er sagen trukket tilbage af sagsøger. 
 
PW & MM havde været på fabriksbesøg på Wavin. 
 
PW & MM har haft et møde med Randers Blikkenslager, bl.a. om kontraventiler og om 
hygiejnen ved fremtidige arbejder på vort ledningsnet. Det betyder bl.a. at værktøj, hænder 
m.v. skal desinficeres inden brug 
 
PW, JS & MM deltager i vandværksmessen på lørdag. 
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Der er to kandidater til bestyrelsen i stedet for FKH. 
 
Virksomhederne der skal have monteret kontrollerbare kontraventiler har nu fået brev fra os 
om monteringen af disse. Vi har valgt at give et påbud om hvilken type der skal monteres de 
enkelte steder. 
 

 
3. Ændring af beslutning vedr. mur til Gl. Clausholmvej 1 

MM orienterede om tilbuddet fra Erik G. A/S om opsætning af mur, som den der er etableret 
hos os, på kr. 12.700,00 eksl. moms. Bortkørsel af eksisterende mur vil koste kr. 1000,00. 
Ejer af nr. 1 skal i dette tilfælde selv nedbryde denne. 
 
Bestyrelsen accepterede en fordeling på 60 % af udgiften til vandværket og 40 % til ejeren 
af nr. 1. 
 
Vi vil ikke deltage i et projekt vedr. den del der går langs garagen hos ejeren af nr. 1. 
 

4. Årsrapport 2007 /  grønt regnskab 2007 
Godkendt og underskrevet 

 
5. Forberedelse af generalforsamling 

PW orienterede om hvad han ville komme ind på i sin beretning. Der er fire kandidater til tre 
pladser i bestyrelsen. KS ville bede om skriftlig afstemning i forbindelse med personvalg. 
PW kom lidt ind på problemet med selskabsformen I/S contra A.M.B.A.. MM gav udtryk 
for at vi skulle undersøge om vi stadig ville være fritaget for ejendomsbeskatning 
(grundskyld & dækningsafgift t -spørgsmålet om vore ejendomme fortsat kan være vurderet 

til 0 og dermed være fritaget for beskatning ). 
 

6. Dansk Vand Grand Prix 2008 (nyt punkt) 
Bestyrelsen besluttede at vi skulle deltage i VGP 2008. 
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Referent: Michael Mose 

 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 9. april 2008 
 
af:  
 
 
 
 
 

Peter Wolff    Karl Sall 
 
 
 
 
 
Jonna Styhm    Karen Pedersen 
 
 
 
 
 
Finn K. Hansen 


