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Stiftet 24. april 1905 

 

- rent vand i 100 år 

15. august 2008 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 13. august 2008 
 
Til stede: 
 Peter Wolff – PW 
 Palle Laugesen – PL 
 Jonna Styhm – JS 
 Karen Pedersen – KP 
 Karl Sall – KS 
& 
 Michael Mose – MM 
 
 

1. Resultatet af syn af værker 
Begge værker blev fundet i særdeles fin stand både ud- og indvendigt. 

 
2. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde 

Referatet godkendt og protokollen blev underskrevet 
 

3. Meddelelser fra formanden 
PW orienterede om baggrunden for sine udtalelser, i forbindelse med Dansk Vand Grand 
prix 2008, til Amtsavisen, vedr. kulstof 14 analysen af vort drikkevand. Vort drikkevand er 
pt. det ældste man endnu har set i Danmark. 
 
PW har deltaget i et møde med vandrådet og Eurofins for at forhandle en ny aftale hjem til 
vandværkerne i Randers Kommune. Den eksisterende aftale løber frem til udgangen af 
2008, hvorefter den erstattes af en ny. Vi tiltræder den nye aftale pr. 1.1.2009. 
 
Der skal arbejdes videre med en lokal messe hos os, med opbakning fra Vandrådet. Det vil 
blive en lørdag i efteråret. 
 
Det har været lidt problematisk at få forhandlet en ny administrationsaftale, med Randers 
Kommune, på plads. Den nye aftale vil være dårligere end den vi har i dag, men markant 
bedre end det første oplæg. Da den kommunale spildevandsafdeling vil blive privatiseret i 
løbet af 2010 vil den nye aftale kun gælde i 2009 og 2010, idet det så vil være det nye 
selskab der evt. skal forhandles med. 
 
Den lokale afdeling af Dansk Vand Grand Prix 2008 finder sted på Kongens Ege den 19. 
august. Vi udtager vort deltagende vand på Plejehjemmet på Byvænget. 
 



Vi har modtaget en henvendelse fra GM fiberentreprise, idet de, p.gr.a. skader på vort 
ledningsnet, som følge af forkerte placeringer af vort ledningsnet end oplyst af os, ville have 
vor underskrift på deres rapporter til bygherren – Energi Randers. Dette har vi afvist. 
 
Vi har fået Grundfos til at lave en beregning på hvad vi kan spare og hvad et nyt 
udpumpningsanlæg vil koste. Resultatet af denne er at det ikke kan betale sig for os bare at 
udskifte anlægget, men lade det køre videre til der evt. sker noget med det. Styringen af 
anlægget – Delta M6 – er udgået og serviceres ikke mere. Skulle styringen gå i stykker 
udlejer Grundfos et styresystem, således at vi vil have tid til at træffe en beslutning om hvad 
vi skal gøre. 

 
4. Driftsrapport ved vandværksbestyreren – bilag 5 A & B 

MM gennemgik kort de to udsendte bilag og besvarede de stillede spørgsmål. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 

 
5. Status for i gangværende arbejder 

Vi skal have udtaget 71 målere til kontrol dette arbejde er iværksat. Udskiftningen af 
ledningsnet på en del Godthåbsvej, Grønvang og Enghavevej skal efter planen gå i gang den 
1. september og forventes at tage 5 uger. Arbejdet i sløjfen på Grønvang sker i enighed med 
ejerforeningen. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 

 
6. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 6 

MM kommenterede det udsendte perioderegnskab og besvarede de stillede spørgsmål..  
 
Orienteringen taget til efterretning. 

 
7. Fastsættelse af næste møde (budget møde) 

Næste møde er aftalt til onsdag den 5. november 2008 kl. 19.00 på Asser Rigs Vej 54. 
 

8. Eventuelt 
Intet!
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Referent: Michael Mose 
 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 5. november 2008 af 
 
 
 
 
 Peter Wolff    Palle Laugesen 
 
 
 
 
 Jonna Styhm    Karen Pedersen 
 
 
 
 
 Karl Sall 


