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Referat fra bestyrelsesmødet den 1. februar 2012 
 
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. Ligeledes blev bilagskontrollanterne protokol underskrevet 
 

2. Meddelelser fra formanden 
Intet 
 

3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 1 
Ud over det udsendte materiale orienterede MM om 

• Hvorfor vi var gået med i renovering af hovedledning på Gl. Clausholmvej i forbindelse med 
renovering af spildevandsledning og besparelsen herved. 

• SMS/talebeskedservicen er nu oppe på en tilslutning på 78 % 
• Langkastrup Vandværk er gået med i fællesindkøb af målere 
• Gamle protokoller burde afleveres på Lokalhistorisk arkiv (er afleveret på Lokalhistorisk 

arkiv Randers den  2.2.2012 – de var rigtig glade for det) 
• Vi skifter til Verdo Tele fra TDC m.h.t. fastnetnumre og bredbånd – besparelse på kr. 

3500,00/år 
• Der er indgået ny aftale med Randers Blikkenslager 2012 til 2014 
• Webgis (ledningsnet på hjemmeside) nu med ORTO foto (demo) 
• Drost Peders Vej 9 lagt ny jordledning 
• Kristrupvej 76 har vand i kælderen. Vi har udført lækagesporing i området og det er ikke 

sandsynligt at det stammer fra os 
• Antallet af pesticidanalyser er øget til 33 forskellige pesticider 
• Folk & Fag ændres til Fag Randers, hvor vi stadig har annonce 
• Overdækning af nedgang på Gl. Clausholmvej starter i dag 
• Der bliver lagt klinker på værkstedgulv på Asser Rigs Vej i uge 7 

 
Det udsendte materiale og orienteringen taget til efterretning. 

 
4. Økonomi 

a. Årsregnskab 2011 – bilag 2 
 MM orienterede om de to steder i regnskabet, som er årsag til overskridelsen 



 
 Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet. 

b. Budget 2012 – 2016 – drøftelse 
 Bestyrelsen drøftede det lagte budget. 
 
 Der var enighed om ikke at ændre i budgettet. 

c. Grønt regnskab 2011 – bilag 3 
 MM gav en kort orientering om det grønne regnskab. 
 
 Det grønne regnskab taget til efterretning 
 

5. Selskabsform I/S eller AMBA – bilag 3 
 MM orienterede om baggrunden for selskabsændring og gennemgik vedtægterne, de steder der var 
 ændringer. Baggrunden for selskabsændringen er oplyst i det udsendte nyhedsbrev, hvilket affødte 
 en debat om indholdet i nyhedsbrevet. Alle blev opfordredes til at komme med input til emner til 
 fremtidige nyhedsbreve. 
 
 MM udfærdiger forslagene om selskabsændring/vedtægtsændring til generalforsamlingen 
 

6. Generalforsamling 
a. Ordinær  

 JS & KP er forhindret i at deltage. KP har underskrevet skriftlig accept på 
 genopstilling. MM aftaler med Kristrup Selskabslokaler at vi er færdige senest kl. 
 22.00. Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde fra kl. 18.00 til 19.00. Generalforsamling 
 fra 19.00 til 20.30. Indlæg ved Birthe Buhl (har accepteret og kommer med et indlæg 

 om parcelhushaver som sprøjtefri zoner) kl. 20.30 til 21.00. Kaffe/spisning 21.00 til 
 21.30. Konstituerende møde 21.30 til 22.00. Erindring om generalforsamling 
 indrykkes sammen med forbrugerorientering i uge 10 i Din Avis. 

b. Ekstraordinær  
 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i uge 10 i Din Avis i særskilt annonce 
 med formulering om at det er under forudsætning at vedtægterne godkendes på den 
 ordinære generalforsamling. 

 
7. Fastsættelse af næste møder 

• Næste bestyrelsesmøde 29.3.2012 kl. 18.00 Byvænget 9 
• Generalforsamling 29.3.2012 kl. 19.00 Byvænget 9 
• Ekstraordinær generalforsamling 3.4.2012 kl. 19.00 Asser Rigs Vej 54 
• Bestyrelsesarrangement 3.3.2012 
• Messe i Aars 24.3.2012 (PL, KS & MM deltager med morgenmad) 

 
8. Eventuelt 

 Intet 
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Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 29. marts 2012 af 
 
 
 
 
 
 Palle Laugesen   Karl Sall 
 
 
 
 
 
 Jonna Styhm    Karen Pedersen  
 
 
 
 
 
 
 Jens-Erik Thomsen 


