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Referat fra bestyrelsesmødet den 30. maj 2011 
 
Til stede: 
 Palle Laugesen – PL 
 Karl Sall - KS 
 Jonna Styhm – JS 
 Karen Pedersen - KS 
 Jens-Erik Thomsen - JET 
  

& 
 

 Michael Mose – MM 
 
 

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde 
Godkendt og underskrevet. Forretningsordenen (uændret) for bestyrelsen blev lige ledes 
underskrevet. 

 
2. Meddelelser fra formanden 

a. Samarbejde med Assentoft Vandværk, Uggelhuse Vandværk(udvidelse): MM & PL 
havde haft et møde med Assentoft vandværk om et muligt samarbejde. De havde et ønske 
om at ansætte en vandværkspasser med håndværker baggrund. De ville vende tilbage efter 
endelig beslutning hos dem. De har efterfølgende orienteret os om at de slår en stilling op 
som vandværkspasser. Uggelhuse har ønsket at få os til at besvare LER forespørgsler. Vores 
pris vil være kr. 50,00 pr. forespørgsel. 

b. Generalforsamling Vandrådet: Generalforsamlingen i vandrådet forløb i god ro og orden, 
med orientering om mange tiltag. Man har stor fokus på at få Verdo med. De vil i første 
omgang være med på sidelinjen, men har tilkendegivet at de vil sidde med ved bordet når 
der skal forhandles med Randers Spildevand A/S. 

c. Indkøb af målere (Gimming & Uggelhuse): Gimming og Uggelhuse har tilkendegivet at 
de gerne ville være med i fælles indkøb af målere. Til vandrådets generalforsamling 
henvendte Fyrrebakkens og Bjerregrav sig for at høre mere om dette. Om der kommer noget 
konkret ud af det må vise sig. Vi vil tage endelig stilling i august/november. 

 
3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 4 

Ud over det fremsendte orienterede MM om  
� at kortopdateringen formentlig først ville blive færdig engang i løbet af efteråret 
� at der havde været eftersyn af begge udpumpningsanlæg, som stadig kører noget nær perfekt 
� at årsopgørelserne nu er lagt på nettet under forbruger log in 

 
 Orienteringen taget til efterretning  

 
4. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 5 

MM orienterede om at 
� Konto 21150 indeholder udskiftning af køkkenvandhane på Asser Rigs Vej 
� Konto 21180 er udskiftning af backup batterier til overvågning/alarm enhed 



� Konto 41530 skyldes flere deltagere i generalforsamlingen 
� Konto 41595 er et realiseret tab på et konkursbo 

 
Orienteringen taget til efterretning. 

 

5. Driftsleders ansættelsesforhold 
 PL orienterede om endelig afklaring af tillæg til ansættelsesaftale. 
 
 Taget til efterretning. 
 

6. Beredskabsalarm – bilag 6 
 MM gennemgik det udsendte bilag, hvorefter fordele og ulemper blev diskuteret. Enighed om at 
 vælge Microwa´s model med frivillig tilmelding. Der blev fastsat et succeskriterium på minimum 
 20 % tilmelding efter 2 år. Vi vil forsøge at få vore samarbejdsvandværker med. 
 

7. Rygepolitik – opfølgning 
MM orienterede om at bestyrelsen tidligere havde besluttet at rygning ikke måtte finde sted 
indendørs. Arbejdstilsynet har herefter gjort opmærksom på at rygepolitikken skal hænge synlig for 
besøgende, samt hvad konsekvensen af en overtrædelse vil være. 
 
Enighed om at bruge den af arbejdstilsynet udleverede skabelon, som blev underskrevet af PL. 
Konsekvens ved overtrædelse vil være bortvisning fra indendørs arealer. 
 

8. Anvendelse af sprøjtemidler/pesticider (naboejendomme) 
 KS orienterede om hvorfor punktet er kommet på dagsordenen. MM orienterede om at der i dag kun 
 findes en 10 meters zone omkring boringerne, men at Randers Kommune har mulighed for at udvide 
 denne zone op til 300 meter, men at de ikke for nuværende har vurderet vejledningens betydning. 
 Bestyrelsen drøftede herefter fordele og ulemper ved henvendelser til forbrugere og til hvem. 
 
 Enighed om at MM til næste bestyrelsesmøde skal udarbejde et oplæg til Kristrup som sprøjtefri 
 zone. 
 

9. Udvidelse af Clausholmvej (ny havneadgang) 
 MM orienterede om baggrunden for punktet og om hvad der er sket i planlægningen af den nye 
 adgang til havnen i forbindelse med udvidelse/flytning af havnen. 
 
 Enighed om at punktet skal sættes på dagsordenen fremover, hvis der er fremkommet mere nyt i 
 sagen. 
 

10. Fastsættelse af nye møder 
a) Bestyrelsesmøder: onsdag den 31. august 2011 kl. 17.00 (syn med start på Gl. 

Clausholmvej), onsdag den 2. november 2011 kl. 19.00 (budget/takstblad), onsdag den 1. 
februar 2012 kl. 19.00 (årsrapport), torsdag den 29. marts 2012 kl. 18.00 (før 
generalforsamling) 

b) Generalforsamlinger: torsdag den 29. marts 2012 kl. 19.00 (Kristrup Selskabslokaler) og 
ekstraordinær den tirsdag den 3. april 2012 kl. 19.00 (Asser Rigs Vej 54) 

c) Bestyrelsesarrangement 2012: fredag den 3. marts 2012 (Jonna & Karen er tovholder) 
 

11. Eventuelt 
 Generel drøftelse af nye målere. 
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Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 31. august 2011 af 
 
 
 
 
 Palle Laugesen   Karl Sall 
 
 
 
 
 Jonna Styhm    Karen Pedersen 
 
 
 
 
 Jens-Erik Thomsen 


