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Referat fra bestyrelsesmødet den 25. januar 2010 
 
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 4. november 2009 godkendt og protokollen blev underskrevet. 

 
2. Meddelelser fra formanden 

PL havde ingen meddelelser. KS kunne orientere om at det var lykkedes ham at få flyttet nogle 
fiberflexrør, der skulle føres frem Lamavej, således at de kom til at ligge hvor de øvrige lå. PW gav 
efterfølgende en orientering om hvorledes det tidligere var foregået. Der var enighed om i 
bestyrelsen, at henvende os til Randers Kommune, for at få dem til at agere som vejmyndighed, 
således at der kommer mere styr på hvor de enkelte ledningsejere skal ligge deres ledninger. PL vil 
fremsende master til MM. 

 
3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 1 

Ud over det udsendte bilag orienterede MM om 
• At han 1. Nytårsdag var blevet ringet op af vejmyndigheden, i Randers Kommune, om at der 

løb vand ned ad vejen ved Kristrupvej 32. Strømmens vandværk blev herefter adviseret af 
MM. 

• Lørdag den 23. januar var der to henvendelser, en fra Kronjyllands Camping Center og en 
fra Kristrup Engvej 77, om manglende vandforsyning. Begge blev henvist til Verdo A/S. 

  
Orienteringen taget til efterretning. 
 

4. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 2 
Ud over det udsendte årsregnskab gav MM en orientering om årsagen til underskuddet i 2009, som 
primært skyldtes mindre salg, som følge af at den største aftager af vand, har nedsat forbruget fra 
11.500m3 til 4.500m3. 
 
Årsregnskabet blev godkendt. 

 
5. Godkendelse af forslag til generalforsamlingen i Vandrådet – bilag 3 

PW gennemgik det udarbejdede forslag. Det medførte lidt debat om hvorvidt man skulle dele 
forslaget op i to. Bestyrelsen besluttede at fremsende forslaget som en helhed, som forelagt af PW. 
PW udarbejder indledning og begrundelse for forslaget og afstemmer det med PL. 
 

6. Samarbejde med andre værker 



MM orienterede om at han havde haft besøg af formanden for Uggelhuse Vandværk. MM er 
behersket optimist m.h.t. om aftalen falder ud til vores fordel. Det kan være en fordel at det bliver 
”indenfor” kommunen. 
 
Strømmens Vandværk har ikke meldt tilbage, hvor i mod Vorup Vandværk har meldt tilbage at det 
havde de ikke lyst til for nuværende. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 
 
Bestyrelsen besluttede herefter at vi skal arbejde videre med de nærmeste mindre værker, Sdr. Borup 
og Tebbestrup vandværker. 

 
7. Fastsættelse af næste møder 

a. Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 25. marts 2010 kl. 18.00 hos Jacobsens selskabslokaler 
b. Generalforsamling: torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.00 hos Jacobsens selskabslokaler, 

Byvænget 9 (er reserveret). Der annonceres, som der plejer i forbindelse med den årlige 
annonce med orienteringen til vandværkets forbrugere. Denne gang i Din Avis. 

c. Bestyrelsesarrangement: lørdag den 6. marts 2010 tidspunkt/sted besluttes af festudvalget JS 
& KP. Budget for arrangementet max. kr. 7000,00. 

d. Den årlige vandværksmesse finder sted den 20. marts 2010 i Aars. KP melder fra. Øvrige 
finder i løbet af de næste par uger ud af om de kan deltage og melder tilbage til MM, som vil 
foretage tilmelding. Fælles kørsel etableres som sædvanligt. 

 
9. Eventuelt 

Bestyrelsen drøftede det nærmere m.h.t. generalforsamlingen. Enighed om at spørge Jens-Erik 
Thomsen om han kunne have lyst til det. Bent Nyvang skal så spørges om han vil være 
bilagskontrollant. Suppleant for bilagskontrollant findes på generalforsamlingen. Knud Spangsø fra 
A/B Gudenå spørges om han vil være dirigent. Er han forhindret spørges Ole Styhm. MM spørger de 
involverede inden generalforsamlingen. 
 
I forbindelse med bestyrelsens beretning sender MM stikord til PL, som efterfølgende vil udarbejde 
en kort beretning, som bestyrelsen får mulighed for at kommentere på inden generalforsamlingen. 
Enighed om at frem sende beretningen til pressen – Din Avis, Amtsavisen. 

 
Referent: Michael Mose 
 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 25. marts 2010 af 
 
 
 
 
 
 Palle Laugesen   Karl Sall 
 
 
 

Peter Wolff    Jonna Styhm   
 
 
 
Karen Pedersen 


