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Referat fra bestyrelsesmødet den 11. september 2013 
 
Til stede: 
 Palle Laugesen – PL 
 Jonna Styhm – JS 
 Karen Pedersen – KP 
 Jens-Erik Thomsen - JET 
  

& 
 

 Michael Mose – MM 
 
Fraværende med afbud: 
 Henrik S. Møller - HSM 
 
 
 

1. Underskrift af protokol 
Godkendt og underskrevet. 
 

2. Resultat/beslutning vedr. syn af værker 
 Det blev besluttet at udskifte de fire vinduer, på Asser Rigs Vej, mod øst & syd. Tilbud 
 indhentes til budgetmødet i november. 
 
 Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med begge værker, som fremstår rene, pæne og velholdte. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
PL orienterede om 

• Kristrupvej 134, hvor der skyldes kr. 400 i 2. rate. Enighed om at vi ikke vil gøre mere ved 
beløbet, da det indbetalte beløb dækker det forventede forbrug i ejendommen. 

 
4. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 7 

 Ud over det fremsendte orienterede MM om at 
• Ole Bachs Vej 2 mangler at få udskiftet sin måler – en mulighed kan være at vi etablerer en 

målerbrønd på hans regning. FVD høres først. 

• Randers Spildevand indfører fast afgift pr. stik og at ny lovgivning indfører trappemodel for 
opkrævning af vandafledningsafgift. Begge dele kan give lidt udfordringer for os. 

• Thvilum Tegneservice (Hanne Thvilum) har fremsendt takkekort i anledning af sin 50 års 
dag og firmaets 25 års jubilæum. 

• Vores indvindingstilladelse er administrativt forlænget til begyndelsen af 2016, hvor endelig 
tilladelse forventes på plads. 

 
 Den skriftlige og mundtlige orientering taget til efterretning. 
 
 



5. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 8 
MM gav en kort orientering til de udsendte tal. Det forventes et mindre salg i størrelsesordenen kr. 
12.000, men endelig resultat forventes at blive lidt bedre end budgettet. 
Bestyrelsen underskrev forlænget aftale om kassekredit. Størrelsen af kassekreditten er kun 
reservekapital og forventes ikke at blive trukket på. Fremtidige kassekreditaftaler vil gælde for 2 år 
fra 1. november 2014. 
 
RIB Chopinhuset ApS (Kristrupvej 67) er gået konkurs. Vi opkræver direkte hos lejerne, så indtil 
videre er der ikke tab i ejendommen. 
 
Tidligere ejer af en ejendom på Leopardvej er under gældssanering. Vi har et tilgodehavende på kr. 
491,50. 
 
Regnskab/orienteringen taget til efterretning. 
 

6. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsplan 
MM orienterede kort om formålet med bekendtgørelsen og konsekvenserne for vandværket. Vi har 
opfyldt det ene krav om uddannelse af den der har ansvaret for driften. Vi mangler kun at få indført 
et ledelsessystem. Dette skal være på plads senest udgangen af 2014. 

 

7. Fastsættelse af næste møde 
Mødet der var fastsat til 13.11.2013 er flyttet til den 6.11.2013. 

 
8. Eventuelt 

 Intet. 
 
Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 6. november 2013 af 
 
 
 
 
 
 Palle Laugesen   Jonna Styhm 
 
 
 
 
 
 Karen Pedersen   Jens-Erik Thomsen 


