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Stiftet 24. april 1905 

 

- rent vand i 100 år 

27. maj 2010 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 26. maj 2010 
 
Til stede: 
 Palle Laugesen – PL 
 Karl Sall - KS 
 Jonna Styhm – JS 
 Karen Pedersen – KP 
 Jens-Erik Thomsen - JET 
& 
 Michael Mose – MM 
 
 

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møder 
Godkendt og underskrevet 

 
2. Vedtagelse af forretningsorden 

Godkendt og underskrevet 
 

3. Meddelelser fra formanden 
• Generalforsamling: debat om generalforsamlingen kan laves om, således at der kommer 

flere til denne. Gule ærter og øl & snaps blev droppet, men det skal forsøges at finde en 
foredragsholder, f.eks. drikkevand i den tredje verden kontra drikkevand i Kristrup. KS 
tovholder på dette. 

• Forslag til nyt regulativ: vi havde indsendt forslag til rettelser, som også andre værker har 
gjort. Resultatet der er kommet er acceptabelt. 

• Generalforsamling Vandrådet: vort forslag til ændringer af vedtægter blev nedstemt med 8 
for og 12 imod. 

• Overbygning boring 2 & 4: bliver ca. kr. 40.000 dyrere end budgetteret. Arbejdet er sat i 
gang. Vi kigger senere på ændringer i anlægsplanen. 

• Vi har fået en henvendelse fra Lang Kastrup Vandværk om administration. Vi har foreslået 
at de to bestyrelser mødes, som vi har gjort med de andre. Forslag til datoer 10. eller 16. 
juni. PL mailer til formanden. 

 
Orienteringen taget til efterretning. 
 

4. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 4 
Ud over den udsendte skriftlige orientering orienterede MM om at 

• Villa på Vermundsvej er nedlagt, 
• Der har været foretaget eftersyn af begge udpumpningsanlæg – ingen bemærkninger begge 

anlæg kører fint, 
• MM har været på kursus i Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS). Går i korthed ud på 

at hvert led i vandforsyningen bliver vurderet i forhold til hvad der kan gå galt og hvor 
kritisk det er for forbrugeren. Bestyrelsen skal senere beslutte om det skal indføres hos os. 



• Randers Spildevand A/S vil hjemtage opkrævningen af vandafledningsafgift fra 2011. De 
skal fortsat betale for måleroplysningerne. PL vil tage kontakt til vandrådet for at høre, hvad 
de har tænkt sig med forhandlingerne, med Randers Spildevand A/S. 

• Vandindvindingstilladelsen er forlænget til et år efter vedtagelsen af den kommunale 
handleplan, hvilket i praksis vil sige til en gang i 2012. De kan umiddelbart påbegynde 
behandlingen af vor ansøgning, da denne er indsendt. 

• Drikkedunke til de to skoler fordeler i i 2010 med 48 til Tirsdalens Skole og 80 til Kristrup 
Skole. 

• Alle vore prøvetagningshaner er udskiftet med rustfrie modeller med keramiske pakninger. 
• Tektrol Antirust på Kristrupvej havde problemer med for lidt vand. Dette er løst med at 

opsætte en større måler (6 cbm.). 
 

Orienteringen taget til efterretning. 
 

5. Økonomisk status – bilag 5 
Til det udsendte regnskab knyttede MM følgende kommentarer 

• Omsætningen tager udgangspunkt i det solgte i 2009 og er kun á conto beløb. 
• Konto vedr. bygninger/grunde forventes at holde budgettet ved året udgang. 
• Da der er sket ændringer i fradraget af elafgift vil konti vedr. elforbrug formentlig ikke 

holde. 
• P.gr.a. omprøverne i marts måned er der overskridelser på konto vedr. vandanalyser. 
• Der overskrides ikke på kontoen for grundvandsbeskyttelse, beløbet er blot opkrævet to 

måneder tidligere end sidste år. Det beløb der sidste år blev tilbagebetalt til os er opkrævet 
igen. 

• Da Vorup-Kristrup Ugeavis er lukket er der brugt flere penge på annoncer end budgetteret. 
• Vedligeholdelse ledningsnet er overskredet p.gr.a. den strenge vinter der har været. 
• Udstedte checks der er over tre år gamle og med beløb der er under kr. 500,00 er ført retur 

og kan ses under kontantrabatter m.v. 
 

Orienteringen taget til efterretning. 
 

Der ud over skal kassekreditten forlænges. Ny aftale blev underskrevet. 
 
Silkeborg Forsyning har af forbrugerombudsmanden fået pålagt at nedsætte deres 
administrationsgebyr fra kr. 62,50 til kr. 50,00 incl. moms. Enighed om at vi gør det samme. 

 
6. Vandmålere – fremtidig strategi 

Enighed om at MM udarbejder et oplæg til bestyrelsesmødet i august eller november om de 
forskellige målertyper (fordele/ulemper/pris) og muligheden for fjernaflæsning. Vi kan måske 
samarbejde med Uggelhuse afhængig af målervalg. 

 
7. Anlægsplan – revurdering – bilag 6 

Da budgettet overskrides i forbindelse med renovering af boring 2 & 4 har MM udarbejdet en 
revideret anlægsplan for 2011 – 2021 og knyttede et par kommentarer hertil. 
 
Den reviderede anlægsplan godkendt. 

 
8. Ansøgning om refusion af driftsbidrag 

MM gennemgik baggrunden for det skøn der konkret er foretaget i sagen. I andre sager om vandspild 
i forsyningsområdet har de pågældende forbrugere betalt for spildet. Det fremgår af regulativets § 12 
stk. 3 at vandspild kan forlanges betalt ud over det almindelige driftsbidrag efter skøn. 
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- rent vand i 100 år 

En enstemmig bestyrelse besluttede, at sædvanlig praksis følges og at ansøgningen om refusion, 
fremsat ved brev af 6. april 2010, ikke kan imødekommes. 
 
MM udarbejder forslag til brev og PL fremsender. 

 
9. Deltagelse i Dansk Vand Grand Prix 2010 

Enighed om at vi skal deltage. MM & JET deltager i Århus den 11. september 2010 kl. 10.30 
 

10. Fastsættelse af næste møde 
18. august 2010 kl. 17.00 syn af værker – start på Gl. Clausholmvej 3 
8. november 2010 kl. 19.00 budgetmøde - Asser Rigs Vej 54 
2. februar 2011 kl. 19.00 årsregnskab – Asser Rigs Vej 54 
5. marts 2011 kl. ?? – sted ?? – KP & JS er tovholder 
24. marts 2011 kl. 18.00 & generalforsamling kl. 19.00 – Byvænget 9 

 
11. Eventuelt 

JET takkede for velkomsten i bestyrelsen og så frem til arbejdet. 
 
MM orienterede om at han er genudnævnt til ny 4 års periode i Vurderingsankenævn Hobro. 

 
Referent: Michael Mose 
 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. august 2010 af 
 
 
 
 
 Palle Laugesen   Karl Sall 
 
 
 
 
 Jonna Styhm    Karen Pedersen 
 
 
 
 
 Jens-Erik Thomsen 


