
Interessentskabet Kristrup Vandværk 
- SE. NR. DK – 18 79 95 10 - 

Asser Rigs Vej 54 – Kristrup – 8960 Randers SØ 
www.kristrup.dk 

Tlf. 86 40 98 82 – fax 87 11 98 82 – e-mail: kontor@kristrup.dk 
kontortid mandag – torsdag 12.30 – 13.30 

 
Ved driftsforstyrrelser rettes henvendelse 

til vandværksbestyreren på mobiltlf.: 41 60 98 82 
 

Pengeinstitut: Sparekassen Kronjylland Kristrup Afd. 
konto 9333 333 56 13 960 

 
Stiftet 24. april 1905 

 

- rent vand i 100 år 

3. november 2011 
 

Referat fra bestyrelsesmødet den 2. november 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.  
 

2. Meddelelser fra formanden 
a. Møde med Uggelhuse og Langkastrup: PL & MM har afholdt opfølgningsmøde med de to 

værker. Indtrykket herfra er at begge værker er tilfredse med de ydelser der bliver leveret. 
MM har fået kortet hos Uggelhuse lagt på sin PC og skal besvare LER forespørgsler. Der er 
mulighed for et udvidet samarbejde. 

b. Vandrådet holder temadag den 12.11.2011. MM repræsenterer Kristrup denne dag. 
Vandrådet har nedsat en arbejdsgruppe for at kunne udarbejde fælles priser for 
administration, for de værker der kan tilbyde den ydelse til andre. Dette har vi tilkendegivet 
at vi ikke syntes var en god ide alene af den grund at et kommercielt firma skal deltage. Vi 
vil gerne deltage i arbejdsgruppen med henblik på at få et fælles koncept sat op, således at 
priser umiddelbart er sammenlignelige. 

 
3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 10 

Ud over det udsendte materiale orienterede MM om, hvor lang vi er kommet med vores 
SMS/talebesked service. Han opfordrede boligforeningen til at få deres viceværter tilmeldt systemet.  
 
MM gav en orientering om ejendomsvurderingen af enkelte vandværker, hvor han har været 
behjælpelig med at udfærdige klager til Skat. Konsekvensen af en vurdering er at der vil ske 
beskatning. Det er dette der kan undgås. 
 
Flytningen af spildevandsledningen på Gl. Clausholmvej trækker lidt ud p.gr.a. placering af ny 
spildevandsledning, men den bliver flyttet. 
 
MM foreviste en graf der viste faldet i udpumpet mængde før efter reparation af to brud. Det er 
vigtigt at alle er opmærksomme på eventuelle utætheder. 
 
Det udsendte materiale og orienteringen taget til efterretning. 

 
 



4. Målerindkøb – endelig beslutning – bilag 11 
Der var ingen spørgsmål til måleren, idet alle følte sig godt klædt på til beslutningen. KS spurgte til 
hvilken aflæsningssystem der skulle indkøbes og hvordan investeringen skal finansieres. MM 
oplyste at oplæget til aflæsningssystem er løsning 2, hvilket de to øvrige værker der indgår i 
fællesindkøbet også er indstillet på. Der indkøbes en til fælles brug. M.h.t. finansieringen vil det 
fortrinsvis være egenfinansiering, men hvis vi udskyder udskiftningen i 6 måneder vil det stort set 
være egenfinansieret. Et enkelt vandværk er sprunget fra fællesindkøbet, men der kommer måske en 
anden med i stedet. 
 
Bestyrelsen besluttede at indgå i fællesindkøb af Kamstrup’s Multical 21 og aflæsningsløsning 2. 
Udskiftningsperiode 1.7.2012 til 30.6.2013. 

 
5. Økonomi 

a. Regnskab 4. kvartal 2011 – bilag 12 
 Det udsendte materiale og den mundtlige orientering taget til efterretning 

b. Budget 2012 – 2016 – bilag 13 
 Inden fremlæggelse af budget drøftede bestyrelsen indkøb af varevogn. MM 
 orienterede om de steder, hvor der i driften ville være besparelser. Bestyrelsen 
 besluttede herefter at der skal indkøbes varevogn. KS og MM forestår indkøbet. Det 
 fremsendte budget indeholder udgifterne til denne. MM besvarede de spørgsmål der 
 var i forhold til budgettet, hvorefter budgettet blev godkendt. 

c. Anlægsplan 2012 – 2022 – bilag 14 
 Den fremsendte anlægsplan blev ændret iht. beslutningen i pkt. 4 og værkstedsgulv og 
 overdækning på Gl. Clausholmvej fremrykkes til 2012. Med disse ændringer blev 
 anlægsplanen godkendt. KS indhenter tilbud på alternativ til overdækning på Gl. 
 Clausholmvej til næste bestyrelsesmøde i februar. 

d. Takstblad 2012 – bilag 15 

 Det fremsendte takstblad blev godkendt med en enkelt rettelse til m3 prisen. MM 
 fremsender takstbladet til Randers Kommune til godkendelse. 
 

6. Indkøb af el – bemyndigelse til formand & vandværksbestyrer i forening 
 Bestyrelsen havde en drøftelse af fordele og ulemper ved at handle el. MM gennemgik det foreløbige 
 resultat af den gældende aftale der udløber ved udgangen af 2012. 
 
 Det blev besluttet at formand og vandværksbestyrer i forening har fuldmagt til at handle el. 
 

7. Fastsættelse af næste møde(erindring) 
Næste møde den 1.2.2012 kl. 19.00 på Asser Rigs Vej 54. 
 

8. Eventuelt 
Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved vagtordningen under vandværksbestyrerens ferie. MM 
orienterede om, at der de sidste år (siden 2008) har stået i nyhedsbrevet hvem man kunne kontakte, 
hvis man ikke kunne få kontakt med vandværket. 
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Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 1. februar 2012 af 
 
 
 
 
 
 Palle Laugesen   Karl Sall 
 
 
 
 
 
 Jonna Styhm    Karen Pedersen  
 
 
 
 
 
 
 Jens-Erik Thomsen 


