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Referat fra bestyrelsesmødet den 5. november 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. 

 
2. Meddelelser fra formanden 

HSM orienterede om 
• Vandværkets afsluttende bemærkninger i sagen vedr. Grønvang 
• At aftalen med Randers Spildevand er forlænget med 1 år 
• At vi skal have lavet en ny treårig aftale med Bravida og at disse har fire mand på kursus i 

hygiejne i december 
• At Skat kommer på anmeldt tilsyn den 13. november. Det handler om korrekt afregning af 

punktafgift (afgift af ledningsført vand) 
 

Orienteringen blev, efter kort debat om de enkelte emner, taget til efterretning. 
 

3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 10 
MM kommenterede kort om de enkelte sager i det fremsendte materiale. Der ud over blev der 
orienteret om giftige fluorstoffer, som måske kan være et problem for grundvandet. Der har været et 
par henvendelser fra forbrugere om disse stoffer i forbindelse med omtale i dagspressen. Efter aftale 
med HSM er der derfor udtaget to analyser den 30.10., en fra afgang på hvert vandværk, for disse 
stoffer. Resultatet heraf vil foreligge inden for ca. 10 arbejdsdage. 

 
 Den skriftlige og mundtlige orientering taget til efterretning. 
 
 

4. Økonomi 
a) Regnskab 4. kvartal 2013 – bilag 11: MM gennemgik i korte træk regnskabet. Det udvikler sig 

som forventet. Vi får en lille ekstra indtægt, da Assentoft nu vil have os til at lave 
forbrugsafregning for dem. Fløjstrup Vandværk har også henvendt sig, men her kommer der 
formentlig ikke en afklaring før i marts 2015 efter deres generalforsamling. 
Regnskab og orientering taget til efterretning. 



b) Budget 2015 – 2019 – bilag 12: MM gennemgik baggrunden for udarbejdelsen af budgettet og 
forventningerne til det. Budgetoplægget blev herefter godkendt. 

c) Anlægsplan 2015 – 2025 – bilag 13: MM orienterede om anlægsplanen, i særdeleshed de 
projekter der skal laves i 2015. Enighed om at prisen på nød anlæg rettes til og budgettet 
ligeledes. Anlægsplanen blev herefter godkendt. 

d) Takstblad 2015 – bilag 14: takstbladet er udarbejdet ud fra budgettet og blev godkendt. Denne 
fremsendes nu til Randers Kommune til godkendelse. 

 
5. Nyhedsbrev 2015 

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). Af nye ting 
der er med i 2015 vil være om de giftige fluorstoffer og de ting der skal renoveres oplyses ligeledes. 

 
6. Erindring om næste møde 

Næste møde (årsrapport) er aftalt til den 28.1.2014 kl. 18.30 på Asser Rigs Vej. 
 

7. Eventuelt 
JET og LR orienterede om mødet vedr. BNBO og JET om vandværkets deltagelse i Vand 
Grand Prix 2014. 

 
Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 28. januar 2015 af 
 
 
 
 
 

Henrik S. Møller   Jens-Erik Thomsen 
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 Lasse Rasmussen 


