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Referat fra bestyrelsesmødet den 27. august 2014 
 
Til stede: 
 Henrik S. Møller – HSM 
 Jens-Erik Thomsen - JET 
 Jonna Styhm – JS 
 Karen Pedersen – KP 
 Lasse Rasmussen - LR 
  

& 
 

 Michael Mose – MM 
 
 
 

1. Underskrift af protokol 
Godkendt og underskrevet. Stillingsbeskrivelse for vandværksbestyreren og forretningsordenen for 
bestyrelsen blev ligeledes underskrevet. 

 
2. Resultat/beslutning vedr. syn af værker 

Til budgetmødet i november indhentes priser på følgende til Asser Rigs Vej: 
• ny yderdør 
• ny port med dør 
• ændring af alarmsystemet 
• carport m. redskabsskur 

 
Bestyrelsen gav udtryk for at begge værker, som sædvanligt, fremstod rene, pæne og velholdte. 
 

3. Meddelelse fra formanden 
HSM orienterede om 

• Henvendelsen fra Ejerforeningen Grønvang. Enighed om at vi konsulterer FVD inden svar 
sendes til dem. 

• Renoveringen af ledningsnettet på Asser Rigs Vej og Vennelystvej er færdig. 
 

4. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 7 
Ud over den skriftlige orientering orienterede MM om at 

• FVD anbefaler at vi kontakter Randers Kommune for at få dem til at reagere på den sidste 
forbruger der mangler at få udskiftet sin vandmåler. 

• Dyk pumpen i henstandstanken er udskiftet i dag. 
• Randers Kommune har skrevet til os om etableringen af kvalitetssikringen der skal være 

indført inden udgangen af 2014. Denne (Thetys fra FVD) bliver implementeret hos os i løbet 
at efteråret, så det er klar til den 1.1.2015. 

 
Orienteringen taget til efterretning. 
 



5. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 8 
MM orienterede kort om 

• det forventede salg i år vil følge budgettet på 146.000m3. Dette baserer sig på aflæsningen af 
vandmålerne pr. 31.7.2014, som derefter er fremskrevet til årsbasis. 

• Øvrige indtægter fra bl.a. Randers Spildevand og samarbejdet med andre vandværker. 
 

Bestyrelsen drøftede herefter spildet på 7,5 %, som er stigende. MM følger udviklingen i de 
næste par måneder og hvis nødvendigt indhentes tilbud på lækagesøgning fra Leif Koch. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 
 

6. BNBO – bilag 9a-c 
MM orienterede om baggrunden for udarbejdelsen af et Borings Nært Beskyttelses Område. Normalt 
vil en sådan blive udsendt i høring hos de enkelte vandværker, men p.gr.a. tidsnød har dette ikke 
været muligt. Rapporten lægger op til at vandværkerne skal indgå frivillige aftaler med de 
grundejere, hvor det kunne være nødvendigt med et forbud mod pesticider. Det er FVD´s anbefaling 
at man ikke indgår frivillige aftaler, idet det er deres opfattelse, at det bør være kommunen der 
udsteder et påbud til den enkelte grundejer. 
 
Hos os er det kirkegården vi i givet fald skulle indgå en aftale med, men da Kirkeministeriet har 
udstedt en bekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 338 af 29/03/2014) der siger at der ikke på 
folkekirkens kirkegårde må bruges pesticider vil der ikke være grund til en aftale med dem. 
 
Enighed om at vi retter henvendelse til Randers Kommune og gør opmærksom på de fejl der er i 
BNBO rapporten og at vi i øvrigt ikke vil foretage os yderligere på nuværende tidspunkt. 
  

7. Dansk Vand Grand Prix 2014 
Der er i år ingen regionale konkurrencer. Derfor skal alle de deltagende vandværker til København 
den 10. oktober 2014. Da vi, som sædvanligt, deltager skal repræsentanter fra vandværket til 
København. 
 
For at kunne deltage skal vandværket sende seneste analyse ind til sekretariatet, sammen med en 
beskrivelse af vandværket. MM har fremsendt seneste analyse og den artikel, som civilingeniør J.C. 
Blandfort har skrevet i anledning af vores kulstof 14 analyse. Sekretariatet vil så skrive det indsendte 
om således at det kan bruges i forbindelse med lokal presseomtale. Dette vil være til rådighed for os 
den 5. september 2014. 
 
Det bliver JET & MM der deltager. Enighed om at der betales for en overnatning fra torsdag til 
fredag. 

 
8. Fastsættelse af næste møde 

• 10. oktober kl. 10.00 – 15.00 – Dansk Vand Grand Prix (JET & MM) 
• 5. november kl. 18.30 – budget & taksblad 

 
9. Eventuelt 

JS meddelte at hun ikke genopstiller på generalforsamlingen. Bestyrelsen kontakter mulige 
kandidater. 
 
MM orienterede om at han siden sidste bestyrelsesmøde var blevet valgt til formand for Vandrådet, 
hvilket bestyrelsen udtrykte tilfredshed med. Han orienterede der ud over om de emner der i 
øjeblikket arbejdes med i Vandrådet, bl.a. BNBO og nye vedtægter. 
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MM kom med en ide om et lokalt vandgrandprix, evt. i forbindelse med Vandets Dag den 22. marts. 
Det er dog en forudsætning at Verdo vil være med og at Vandrådet vil bakke op, således at så mange 
lokale vandværker som muligt vil deltage. 

 
Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 5. november 2014 af 
 
 
 
 
 
 Henrik S. Møller   Jens-Erik Thomsen 
 
 
 
 
 Jonna Styhm    Karen Pedersen 
 
 
 
 
 Lasse R. Rasmussen 


