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Referat fra bestyrelsesmødet den 6. november 2013 
 
Til stede: 
 Palle Laugesen – PL 
 Henrik S. Møller - HSM 
 Jonna Styhm – JS 
 Karen Pedersen – KP 
 Jens-Erik Thomsen - JET 
  

& 
 

 Michael Mose – MM 
 
 
 

1. Underskrift af protokol 
Godkendt og underskrevet. 

 
2. Meddelelser fra formanden 

Intet. 
 

3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 9 

 Ud over det fremsendte orienterede MM om at 
• Det administrationsoplæg vi har udarbejdet til andre værker nu er udsendt til alle vandværker 

i Randers Kommune. Udsendelsen er foretaget af Vandråd Randers. 

• I forbindelse med aflæsningen af forbrugsmålere pr. 31.10.2013 kunne det konstateres at 
kirkegården har en utæthed der giver mellem 500 og 1000 l/timen. De er nu ved at finde ud 
af hvor det er. 

• Tre forbrugere har haft henvendt sig vedr. målere. De to havde problemer med aflæsningen 
af denne og den tredje mente at måler gav bip lyde fra sig. I det sidste tilfælde var det en 
vandalarm der gav lyd fra sig. 

 
 Den skriftlige og mundtlige orientering taget til efterretning. 
 
 

4. Økonomi 
a) Regnskab 4. kvartal 2013 – bilag 10: MM gennemgik i korte træk de steder, hvor budgettet 

ikke holder. Det er primært i salg, hvor der forventes et mindre salg på ca. kr. 18.000 i forhold til 
regnskabet. På udgiftssiden er der enkelte steder, hvor der er overskridelser, men disse opvejes 
andre steder af færre udgifter end budgetteret. Regnskab/orientering taget til efterretning. 

b) Budget 2014 – 2018 – bilag 11: MM gennemgik baggrunden for udarbejdelsen af budgettet og 
forventningerne til det. Budgetoplægget godkendt. 

c) Anlægsplan 2014 – 2024 – bilag 12: MM orienterede om anlægsplanen, i særdeleshed de 
projekter der skal laves i 2014. Anlægsplanen blev godkendt. 



d) Takstblad 2014 – bilag 13: takstbladet er udarbejdet ud fra budgettet og blev godkendt. Denne 
fremsendes nu til Randers Kommune til godkendelse. 

 
5. Generalforsamling 2014 – fagligt indlæg 

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 19. marts 2014. Enighed om at der ikke skal være 
underholdning eller fagligt indlæg. Vi prøver med en pause for at se om der kommer reaktioner på 
dette. 
 

6. Nyhedsbrev 2014 
MM orienterede om ændringerne i nyhedsbrevet. Hvis der er ting der ønskes med eller ændret skal 
dette ske inden årets udgang, af hensyn til udsendelse gennem NETS (Betalingsservice). 

 
7. Fastsættelse af næste møde 

Næste møde er aftalt til den 22.1.2014 kl. 19.00 på Asser Rigs Vej. 

 
8. Eventuelt 

 MM bad om at bestyrelsen genovervejede nyt mødebord med tilhørende stole – 8 
 siddepladser. HSM vil bruge sine kontakter og komme med et oplæg til næste 
 bestyrelsesmøde. 
 
Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 22. januar 2014 af 
 
 
 
 
 
 Palle Laugesen   Henrik S. Møller 
 
 
 
 
 Jonna Styhm    Karen Pedersen  
 
 
 
 
 
 Jens-Erik Thomsen 


