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Referat fra bestyrelsesmødet den 31. januar 2013 
 
Til stede: 
 Palle Laugesen – PL 
 Karl Sall - KS 
 Jonna Styhm – JS 
 Karen Pedersen – KP 
  

& 
 

 Michael Mose – MM 
 
Fraværende med afbud: 
 Jens-Erik Thomsen - JET 
 
 

1. Underskrift af protokol 
Godkendt og underskrevet. Bilagskontrollanternes protokol blev ligeledes underskrevet. Ny aftale 
med Sparekassen blev underskrevet. 

 
2. Meddelelser fra formanden 

PL orienterede om 
• Den forbruger, der har navne og adressebeskyttelse, og som var utilfreds med at vi har 

videregivet hans navn og adresse til et privat firma i forbindelse med udskiftning af 
vandmålere har fået et skriftligt svar og vi har ikke siden hørt fra ham. 

 
3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 1 

MM gav en kort mundtlig orientering, som supplement til det udsendte materiale, bl.a. at 
• Vi har fået termograferet alle el- & styretavler efter krav fra forsikringen. Dette skal gøres 

hvert andet år. 
• Der har været eftersyn af tryktanke (de to filtre). De er begge godkendt, men den på Gl. 

Clausholmvej har et svagt sted, som vil blive fulgt ved næste eftersyn om to år for at se om 
det har udviklet sig. 

• En forbruger kunne ikke forstå sit forbrug. MM har derfor udlæst hendes data og det ser 
umiddelbart underligt ud. Den udlæste fil har været sendt til fabrikken, som efterfølgende 
har bedt om at få måleren ned til langtidstest. Dette har de fået. 

  
Orienteringen taget til efterretning. 

 
4. Økonomisk status ved vandværksbestyreren 

� Årsregnskab 2012 – bilag 2 
Årsregnskabet blev kort gennemgået. Bestyrelsen gav udtryk for at det var et meget tilfredsstillende 
resultat. 
 
 
 



� Grønt regnskab 2012 – bilag 3 
Det grønne regnskab blev kort gennemgået. Bestyrelsen gav udtryk for tilfredshed med at vi 
udarbejder grønt regnskab, selv om vi ikke er forpligtiget til det. Emissionerne er udregnet efter tal 
for 2011, da tallene for 2012 ikke er tilgængelige før engang til maj. 
� Øvrigt 
Der er sket udlodning i konkursboet på Holger Danskes Vej. Denne skal dog fordeles forholdsvist 
med Randers Spildevand. 
 

5. Generalforsamling 2013 
Generalforsamlingen indledes med ca. 30 min. Underholdning. Knud Spangsø spørges om han vil 
være dirigent. PL genopstiller, men forventer kun at sidde ca. et år, da han har sat sit hus til salg. KS 
meddelte at han trækker sig fra bestyrelsen p.gr.a. alder. Suppleanten indkaldes til næste 
bestyrelsesmøde den 21. marts og sidder i KS´s resterende periode. KS orienterer suppleanten. 

 
6. Fastsættelse af næste møde 

21.3.2013 kl. 18.00 bestyrelsesmøde 
21.3.2013 kl. 19.00 generalforsamling 
2.3.2013 bestyrelsesarrangement 
23.3.2013 messe i Aars 

 
7. Eventuelt 

KS fremlagde tilbud på varmeanlæg. Enighed om at budget lægge det til 2014. MM kontakter 
Bravida. 
 

 
Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 21. marts 2013 af 
 
 
 
 
 
 Palle Laugesen   Karl Sall 
 
 
 
 
 
 Jonna Styhm    Karen Pedersen 


