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Referat fra bestyrelsesmødet den 23. august 2012 
 
Til stede: 
 Palle Laugesen – PL 
 Karl Sall - KS 
 Jonna Styhm – JS 
 Karen Pedersen – KP 
 Jens-Erik Thomsen - JET 
  

& 
 

 Michael Mose – MM 
 
 

1. Underskrift af protokol 
Godkendt og underskrevet. 
 

2. Resultat/beslutning vedr. syn af vandværker 
Vandværkerne fremstår som pæne og velholdte, hvilket bestyrelsen udtrykte fuld tilfredshed med. 
 
MM indhenter tilbud fra murer på lægning af resterende klinker under udpumpningsanlægget på Gl. 
Clausholmvej til næste møde. Enighed om at træer mod nr. 50 står på naboens grund. 

 
3. Meddelser fra formanden 

Intet 
 

4. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 10 
MM gav en kort mundtlig orientering, som supplement til det udsendte materiale, bl.a. at 

• To forbrugere har fået afbrudt vandforsyningen p.gr.a. restance, heraf har en fået genåbnet. 
Yderligere to forbrugere betalte ved henvendelse om at nu blev vandforsyningen afbrudt. 

• MM har deltaget i et møde med Vandrådet om Randers Spildevands udspil (de vil spare 
penge) 

• Alle styretavler skal termofotograferes uanset størrelse 

• Der er foretaget trykmåling på Hjortevej 7. Resultat 2,5 bar. 

• Der er foretaget filtereftersyn af Silhorko. 

• Ole Jacobsen, Randers Blikkenslager, har 25 års jubilæum. MM deltager og medbringer et 
par flasker vin. 

• Der er udskiftet til de nye målere på Præstemarken, Bisonvej, Oksevej, Hjortevej, Gazellevej 
og Elsdyrvej. 

• Reparationen på rentvandstank på Gl. Clausholmvej er efter aftale med PL udsat til 
beslutning om evt. flytning af råvandledninger er truffet på næste møde. 

 
Orienteringen taget til efterretning. 

 
5. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 11 



PL spurgte til forventet resultat. MM svarede at vi forventes at komme ud med et overskud i 
størrelsen 0 - 75000. 
 
Regnskabet taget til efterretning. 
 

6. Orientering om nødgeneratoranlæg ved Brian Andersen (A-Control) 
Brian gennemgik i korte træk, både praktisk og teknisk, hvad der kunne være relevant for 
vandværket at have i form af nødgenerator. Bestyrelsen stillede undervejs spørgsmål til Brian. 
 
Bestyrelsen besluttede efterfølgende at punktet sættes på dagsordenen til næste møde og at MM 
udarbejder en oversigt over følsomme forbrugere og fordele og ulemper ved et nødgeneratoranlæg 
som det af Brian skitserede. 

 
7. Fastsættelse af næste møde (budgetmøde) 

14. november 2012 kl. 19.00 på Asser Rigs Vej 54. 
 

8. Eventuelt 
Intet. 
 

 
Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 14. november 2012 af 
 
 
 
 
 
 Palle Laugesen   Karl Sall 
 
 
 
 
 
 Jonna Styhm    Karen Pedersen 
 
 
 
 
 
 Jens-Erik Thomsen 


