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1. september 2011 
 

Referat fra bestyrelsesmødet den 31. august 2011 
 
Til stede: 
 Palle Laugesen – PL 
 Jonna Styhm – JS 
 Karen Pedersen - KS 
 Jens-Erik Thomsen - JET 
  

& 
 

 Michael Mose – MM 
 
Fraværende med afbud: Karl Sall - KS 
 
 

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

2. Resultat/beslutning vedr. syn af værker 
 Værkerne fremstår generelt pæne og velholdte med et professionelt udseende. 
 
 På Asser Rigs Vej indhentes priser på reparation af mur indvendig og udlægning af klinker på 
 gulvet i værkstedet. På Gl. Clausholmvej indhentes tilbud på overdækning af nedgang til værket. 
 Begge dele til mødet i november. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
���� Møde med Uggelhuse og Langkastrup: PL & MM har aftalt et opfølgningsmøde med 

Uggelhuse og afventer dato fra Langkastrup, således at vi kan få afstemt vore forventninger 
til hinanden. 

���� Fremsendt materiale fra diverse leverandører: PL får en del materiale fremsendt fra diverse 
leverandører af produkter og ydelser til vandbranchen. Bestyrelsen ønsker kun at få dette til 
gennemsyn hvis der er noget der har en interesse for os. PL vurderer om dette er aktuelt i de 
enkelte sager. 

 
4. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 7 & 7A 

Bestyrelsen tog det udsendte materiale og de tilknyttede kommentarer til efterretning. 
 

5. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 8 
Ud over det udsendte orienterede MM om at det formentlig ville ende med et lidt større overskud 
end budgetteret. Det er dog afgørende at salget af vand holder sig på sidste års niveau. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 

 
6. Måleroplæg (beslutning om type) – bilag 9 

 MM gennemgik det udsendte materiale m.h.t. fordele og ulemper for konventionelle målere og 
ultralydsmålere, hvorefter bestyrelsen debatterede fordele og ulemper. 



 
 Det blev besluttet at vælge Kamstrups Multical 21, som den måler der skal arbejdes videre med. Vi 

vil nu tage kontakt til øvrige vandværker i Randers Kommune for at høre om andre, end de to der har 
meldt sig som interesserede, vil være med i fælles indkøb. 

 

7. Indlæg om sprøjtefri zoner v. Grøn Guide Birthe Buhl 
 Birthe gennemgik det projekt der havde kørt i Sabro, som hun havde været tovholder i, hvorefter 
 bestyrelsen stillede spørgsmål til oplægget, herunder hvilke muligheder der er i Kristrup. Muligheder 
 for samarbejdspartnere kan være friluftsrådet, naturfredningsforeningen, kommunen, regionen m.v. 
 (penge, mandetimer,  materiale) 
 
 Punktet skal på næste dagsorden igen og bestyrelsen tænker tanker om muligheder i Kristrup inden. 
 

8. Fastsættelse af næste møde(erindring) 
Næste møde den 2.11.2011 kl. 19.00 på Asser Rigs Vej 54. 

 
9. Eventuelt 

Intet. 
 

 
Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. november 2011 af 
 
 
 
 
 
 Palle Laugesen   Jonna Styhm 
 
 
 
 
 
 Karen Pedersen   Jens-Erik Thomsen 


