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Referat fra bestyrelsesmødet den 18. august 2010 
 
Til stede: 
 Palle Laugesen – PL 
 Karl Sall - KS 
 Jonna Styhm – JS 
 Karen Pedersen – KP 
  

& 
 

 Michael Mose – MM 
 
Afbud: 
 Jens-Erik Thomsen - JET 
 

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

 
2. Resultat/beslutning vedr. syn af værker 

MM indhenter priser, til bestyrelsesmødet i november, på følgende: 
• Fliser gangareal Gl. Clausholmvej – kr. 9.140 – budget lægges 2011 
• Vandvarmer Gl. Clausholmvej 15 liter (30 liter kr. 1.910) – budget lægges 2011 
• Fliser på Asser Rigs Vej (Indpumpning, udpumpning & toilet) – budget lægges 2012 
• Udskiftning af rude i kontoret til klar glas – budget lægges 2011 
• Udhæng over porten på Asser Rigs Vej – budget lægges 2011 
• Indkøb af kost (selvkørende eller til traktor) og kantskærer – budget lægges 2011 
• Indkøb af elektroniske flowmåler til indgang filter på begge værker 

 
3. Meddelelser fra formanden 

PL orienterede om situationen vedr. Lang Kastrup Vandværk. MM supplerede med en orientering 
om Sdr. Borup Vandværk. 
 
Enighed om at vi afventer de to pågældende vender tilbage, således at det ikke er os der presser på. 
 

4. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 7 
Ud over den udsendte skriftlige orientering orienterede MM om at 

• Lynskadet tryktransduser er anmeldt til forsikringsselskabet. Da vore installationer er 
transientbeskyttet er der ingen selvrisiko. 

• MM er i dialog med den entreprenør der lavede kloakarbejder på Holger Danskes Vej, hvor 
et stik blev rykket fra. MM regner med at vi indgår et kompromis om regningen, da 
vandværket jo har haft fordel af skaden. Det skal dog præciseres at hvis der ikke var blevet 
lavet gravearbejde til kloak, så var skaden ikke sket. 

• Der er udtaget prøve på ledningsnet – Rs. Hougårds Vej 42A – der er ingen overskridelser. 
• Renovering på Vennelystvej er startet den 17.8.2010. 



• Der er lovforslag i høring, der bl.a. indebærer, at den sprøjtefri zone omkring boringer 
udvides fra 10 meter til 25 meter. MM redegjorde for hvilke ejendomme der blev omfattet. 
De pågældende ejendomme orienteres, når lovforslaget er vedtaget. 

• Dansk Vand Grand Prix 2010 har afleveret flasker til de vandprøver der skal medbringes den 
11. september i Århus (hvor JET & MM deltager). Artikel herom i Amtsavisen. 

• Vandforsyningen til en ejendom på P. Kornings Vej er blevet afbrudt grundet manglende 
betaling. Randers Spilde Vand A/S er orienteret. Da ejendommen er sat til salg er mægler 
orienteret, da en køber skal betale for oplukningen og vil hæfte for det forbrug (kun 
vandafledningsafgift) der er i ejendommen af den nuværende ejer. 
 

Orienteringen taget til efterretning. 
 

5. Økonomisk status – bilag 8 
Til det udsendte regnskab knyttede MM følgende kommentarer 

• Da der er poster, hvor faktisk resultat ikke vil holde budgettet, så er budgettet gået igennem 
og justeret efter de forventninger der er nu. Det betyder at der ved årets slut er et budgetteret 
underskud på kr. 60.000 mod tidligere ca. kr. 5.000. 

• Konkrete årsager til ændrede forventninger er at renten er faldet til under det halve siden 
årets start. Manglende renteindtægter udgør alene en tredjedel af budgetunderskuddet. En 
anden post er skader på ledningsnet p.gr.a. den kraftige og langvarige vinter og snerydning. 

• Det forventes at det budgetterede underskud kan reduceres til ca. kr. 30.000 ved at udskyde 
bl.a. indkøb og reducerede udgifter til kurser. 

• Det skal understreges at budgetoverskridelserne ikke skyldes disponeringer der ikke er 
budgetlagt, men alene har årsag i forhold, som vandværket ikke har mulighed for at påvirke. 

 
Orienteringen gav anledning til debat om budgetter og deres overholdelse. MM besvarede de 
spørgsmål der blev stillet. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 

 
6. Opkrævningsgebyr – beslutning om regulering af tidligere år 

PL gav en orientering om baggrunden for punktet. Enighed i bestyrelsen at vi følger 
forbrugerombudsmandens afgørelse i sagen vedr. Silkeborg Forsyning, hvor han accepterer, at der 
rettes fremadrettet. 

 
7. Vandafledningsafgift – fra 1.1.2011 

Vi har fået en henvendelse fra Vandrådet, da Randers Spildevand A/S vil hjemtage opkrævningen af 
vandafledningsafgift. Dette vil ske løbende. 
 
Enighed i bestyrelsen om at Vandrådet bør undersøge om de må hjemtage det uden at have haft det i 
udbud. Vi skal heller ikke, i første omgang, spille ud med priser, hverken for at opkræve 
vandafledningsafgift eller for at aflevere måleroplysninger. 
 
PL kontakter Vandrådet og orienterer om ovennævnte. 

 
8. Måleroplæg – bilag 9 

MM gennemgik det udsendte materiale. MM regner lidt mere på priser til bestyrelsesmødet i 
november. Helt konkret på montering og måler nr. 5 (byggelængde) og kortere levetid på 
ultralydsmålere. 
 
Enighed i bestyrelsen om at vi gerne må være på forkant med udviklingen. 
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9. Fastsættelse af næste møde 
8. november 2010 kl. 19.00 budgetmøde - Asser Rigs Vej 54. 

 
10. Eventuelt 

MM orienterede om formandsskiftet i Vandrådet og om at hans søn har flyttet læreplads fra Randers 
Blikkenslager A/S til Blikkenslagernes Aktieselskab i Odense. 

 
Referent: Michael Mose 
 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 8. november 2010 af 
 
 
 
 
 Palle Laugesen   Karl Sall 
 
 
 
 
 Jonna Styhm    Karen Pedersen 


