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5. november 2009 
Referat fra bestyrelsesmødet den 4. november 2009 
 
Til stede: 
 Palle Laugesen – PL 
 Karl Sall - KS 
 Peter Wolff – PW 
 Jonna Styhm – JS 
 Karen Pedersen 
 & 
 Michael Mose – MM 
 

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde 
Referatet fra mødet den 11. august 2009 godkendt og protokollen blev underskrevet. 

 

2. Meddelelser fra formanden 
PL havde kun en enkelt ting, nemlig at Vandrådet havde udarbejdet forslag til nyt regulativ for de 
private vandværker i Randers Kommune. Der er taget udgangspunkt i normalregulativet, som 
vandværksforeningen anbefaler at man bruger. MM gennemgik forslaget med udgangspunkt i de 
steder, hvor forslaget afviger fra normalregulativet: 

• Pkt. 3.5 nyt punkt i forhold til normalregulativet vedr. sløjfning af brønde/boringer på 
ejendomme der tilsluttes vandforsyningen. 

• Pkt. 8.2.2 her foreslår vi at teksten kommer til at se således ud (ændring med 
kursiv):Udgifter til omlægning af jordledning, som følge af nødvendig omlægning eller 

renovering af forsynings- og/eller stikledning, afholdes af grundejeren. 

• Pkt. 915 sidste afsnit foreslår vi at teksten kommer til at lyde således (ændring med kursiv): 
Efter forhandling med ejeren foretager vandforsyningen en skønsmæssig nedsættelse eller 
forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at 
fejlvisningen har fundet sted. Der kan maximalt ydes nedsættelse eller foretages forhøjelse 

for 3 år tilbage. 

• Pkt. 12 er nyt pkt. i forhold til normalregulativet, men er med i det gamle regulativ. 

• Pkt. 13.10 nyt pkt. i forhold til normalregulativet, hvor det præciseres at 
kommunalbestyrelsen, efter indstilling fra vandforsyningen, kan bestemme at omlægning af 
en forsyningsledning som følge af en vejregulering, betales af de, som har ønsket 
omlægningen. 

Det fremsendte forslag blev godkendt, men vi foreslår de i ovennævnte med kursiv markerede 
ændringer. MM udarbejder forslag til svar, PL fremsender. Vi skal være opmærksomme på at vi ikke 
i det nye regulativ har mulighed for at pålægge en forbruger at udskifte sin jordledning i forbindelse 
med renovering af ledningsnet. (se dog vedhæftede bilag 18 – afgørelse fra Statsforvaltningen i 

hovedstaden, hvor en forbruger havde et brud på sin jordledning) 

 
3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 14 

Ud over det udsendte bilag orienterede MM om 

• At der i forbindelse med renovering af ledningsnet på Rs. Hougårds Vej var sket to brud på 
de gamle stikledninger. 

• At nat forbruget efter udskiftning af skydeventil ved Valdemarsvej 27 faldt med ca. 1m3 og 
efter renovering på Rs. Hougårds Vej faldt det yderligere ca. 0,5m3. 



• At forbruger på Rs. Hougårds Vej har fået udskiftet sin vandmåler, da han mente at den 
målte for meget. MM har efterfølgende fået den afprøvet og den havde en fejlvisning på 8 
%. Forbrugerens forbrug er blevet reguleret i overensstemmelse hermed for 2007, 2008 og 
2009, i alt 25m3. 

• Der er blevet taget vandanalyser på afgang vandværk, begge værker, og hos to forbrugere. 
På afgang vandværk Asser Rigs Vej var der overskridelse på ammonium og nitrit. Dette er 
løst ved at etablere større luftpude i filteret og nedsætte mængden der går gennem filter med 
2 m3. 

• At der har været eftersyn på begge filtre. 

• At kommunen har bekræftet modtagelsen af ansøgningen om vandindvindingstilladelse og at 
de ikke vil behandle den, før den generelle forlængelse Miljøministeriet arbejder på er på 
plads. Det sker ved vedtagelse af L45, fremsat i folketinget den 22.10.2009, hvorefter der 
skal udarbejdes regionale vandplaner. Herefter skal kommunerne udarbejde en kommunal 
handleplan. Fra vedtagelse af den kommunale handleplan skal fornyelse ske senest et år 
efter. Da vi har indleveret ansøgningen kan kommunen blot gå i gang med behandlingen 
heraf. 

  
Orienteringen taget til efterretning. 
 

4. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 15 
Ud over det udsendte regnskab gav MM en orientering om forventningen til resultatet ved årets slut 
og til den forventede solgte mængde. Dette gav anledning til et spørgsmål, som MM besvarede 
 
Orienteringen taget til efterretning 

 
5. Godkendelse af – bilag 16 

a. MM gav en kort orientering om det udsendte budget. 
b. MM orienterede om ændringerne i takstbladet. 
c. MM gennemgik prioriteringslisten 

Dette gav anledning til lidt debat om især takstblad og prioriteringslisten. Der var enighed om at vi 
skulle sætte fokus på hvilke målertyper vi ønsker fremover og om det skal være med 
fjernaflæsningsmodul. Målerne dagsordensættes i foråret 2010 efter vandværksmessen. 
 
Forslagene til budget, takstblad og prioriteringsliste blev godkendt. 
 

6. Beslutning vedr. samarbejde med andre værker – bilag 17 
PL gennemgik kort notatet, som KS, PW, MM og PL havde udarbejdet. 
 
Notatet blev godkendt som oplæg til samarbejde. Vi starter med Uggelhuse og Vorup. MM forsøger 
at finde en dato. Vi holder mødet på Tronborg og betaler for kaffe og brød. Begge bestyrelser 
inviteres. 

 
7. Fastsættelse af næste møder 

a. Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 20. januar 2010 kl. 19.00 på Asser Rigs Vej 54 
b. Generalforsamling: torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.00 hos Jacobsens selskabslokaler, 

Byvænget 9 (er reserveret) bestyrelsen mødes kl. 18.00. 
c. Bestyrelsesarrangement: lørdag den 6. marts 2010 tidspunkt/sted besluttes af festudvalget JS 

& KP. Budget for arrangementet max. kr. 7000,00. 
 

9. Eventuelt 
KP havde fået en henvendelse fra en beboer i hendes afdeling om sort vand. MM orienterede om at, 
ved de to brud var målerne blevet afmonteret og der var blevet skyllet igennem. PW orienterede om 
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at han i samråd med PL havde indkøbt julegaver, som PL (eller PW) ville komme rundt med. PW 
orienterede om at han ikke havde fået lavet forslaget til generalforsamlingen i Vandrådet om valg til 
bestyrelsen, men at han snarest vil få udfærdiget forslaget og fremsende det til Vandrådet. (Da 

forslag til generalforsamlingen i Vandrådet først skal være indgivet senest den 1. marts er det 
efterfølgende aftalt at PW udfærdiger forslaget til bestyrelsesmødet i januar 2010) 
 

 
 

 
Referent: Michael Mose 
 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 20. januar 2010 af 
 
 
 
 
 
 Palle Laugesen   Karl Sall 
 
 
 
 

Peter Wolff    Jonna Styhm   
 
 
 
 
Karen Pedersen 


