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 Jens-Erik Thomsen - JET 
 Jonna Styhm – JS 
 Karen Pedersen – KP 
 Lasse Rasmussen - LR 
  

& 
 

 Michael Mose – MM 
 
 
 

1. Underskrift af protokol 
Godkendt og underskrevet. Det samme blev forretningsordenen. 

 
2. Meddelelser fra formanden 

HSM orienterede om 
 2.1. tidsplanen for byggeprojektet, herunder næste bestyrelsesmøde, hvor endelig 

beslutning skal tages. Der er afholdt to udgifter, til projektudarbejdelse og til 
byggeansøgning. Byggeansøgningen er godkendt. Der er yderligere to udgifter på vej, 
nemlig til landinspektør og geoteknisk jordbundsundersøgelse. 

 
 2.2. der er ansat en honorarlønnet havemand i vækstsæsonen 1. april – 30. september. 

Ansættelsesvilkårene blev gennemgået. 
 
 Der ud over blev der orienteret om det årlige møde med Assentoft, som var afholdt i 

september. Der skal yderligere afholdes møder med Uggelhuse og Langkastrup inden årets 
udgang. Det bør nok overvejes om disse også skal flyttes til september. 

 
 ”Juletræ i Kristrup” har ansøgt om tilskud til juletræet i trekanten Valdemarsvej/Hans Bojes 

Alle. Enighed om at bevilge kr. 300,00. 
 

Orientering taget til efterretning. 
 

3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 13 
MM kommenterede kort om de enkelte sager i det fremsendte materiale. Der ud over blev der 
orienteret om brev fra Randers Spildevand, som vil have betaling for afledning af skyllevand. Da vi 
har etableret henstandstank og derefter udleder i regnvandsledning mener vi ikke at vi skal betale 
afledningsafgift af skyllevandet. Dette i øvrigt efter aftale med Randers Kommune i 2001, som 
dengang havde ansvaret for spildevand. Dette gælder for begge værker. 
 



Vi har modtaget en faktura fra fremmed VVS installatør, der har været tilkaldt til en kunde for at 
efterspænde vandmåler. Denne faktura er blevet returneret til, idet vi ikke har bestilt arbejdet. Der er 
efterfølgende modtaget en kreditnota. 

 
 Den skriftlige og mundtlige orientering taget til efterretning. 
 
 

4. Økonomi 
a) Regnskab 3. kvartal 2015 – bilag 14 

MM gennemgik i korte træk regnskabet. Det udvikler sig som forventet, dog med en forventning 
om at vi vil sælge lidt mere en budgetteret. De investerede beløb i 2015 blev gennemgået. 
Renoveringen af ledningsnet er en ekstra investering, som først blev besluttet i marts, p.gr.a. 
vandsprængning nr. 4 på en 100 meter strækning. Likviditeten blev ligeledes gennemgået. 
 
Det gav anledning til en debat om Danske Bank, idet kontoen godt nok er oprettet, men vi har 
endnu ikke adgang til denne, da de tilsyneladende ikke har modtaget de nødvendige papirer. 
Disse skal fremsendes på ny. Enighed om at der hos vort primære pengeinstitut kun henstår det 
beløb, som vil være dækket af garantiformuen. Renteindtægterne vil på det grundlag blive 
reduceret med ca. kr. 5 – 6.000. 
 
Regnskab og orientering taget til efterretning. 
 

b) Budget 2016 – 2020 – bilag 15: MM gennemgik baggrunden for udarbejdelsen af budgettet og 
forventningerne til det og frem til 2020. Budgetoplægget blev herefter godkendt. 
 

c) Likviditetsbudget 2016 – bilag 16: MM orienterede kort om baggrunden for det udarbejdede 
likviditetsbudget. Likviditetsbudgettet blev herefter godkendt. 
 

d) Anlægsplan 2016 -2026 – bilag 17: anlægsplanen blev gennemgået af MM. Enighed om at 
etablering af kørevej del 1 og etablering/udskiftning af porte fremrykkes til 2015. Fældning af 
træer udgår, idet det må afvente en eventuel officiel henvendelse. Med disse ændringer blev 
anlægsplanen godkendt. 
 

e) Takstblad 2016 – bilag 18 
Der er uændrede takster, men enkelte rettelser bl.a. til tilslutningsafgift, som falder lidt. Der er en 
tilføjelse til genåbningsgebyr, nemlig + faktiske omkostninger. Der ud over rettes timeprisen for 
ydelser leveret af vandværket. 
 
Takstbladet blev godkendt og fremsendes nu til Randers Kommune til godkendelse. 

 
5.   Gavepolitik 
       Der er enighed om at der i de tilfælde, hvor der inviteres gives en gave på max. kr. 500,00. 

 
6. Nyhedsbrev 2016 

MM orienterede om ændringerne i nyhedsbrevet. Der er mange ting der er gengangere fra år til år, 
bl.a. indkaldelsen til generalforsamlingen. HSM & KP er på valg. HSM modtager genvalg, men KP 
stopper i bestyrelsen. Da hun repræsenterer boligforeningen er der i dette regi fundet en afløser. 
Bestyrelsen bakker op om at det er vigtigt at lejerne er repræsenterede i bestyrelsen. 

 
7. Næste møde 

Næste møde (byggeprojekt) aftalt til den 9. december 2015 kl. 16.00 på Asser Rigs Vej med 
deltagelse af Vand & Teknik. 
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Første møde (årsrapport) i det nye år bliver den 20. januar 2016 kl. 18.30 på Asser Rigs Vej. LR er 
forhindret til dette møde p.gr.a. ferie. 

 
8. Eventuelt 

MM orienterede om 
• at Vandrådet skal have en forhandling med Randers Spildevand den 20. november 2015 om 

ny aftale. 
• at Vandrådet arbejder med nyt regulativ. Af ændringer her bl.a. at private forbrugere fra den 

1. oktober 2015 har mulighed for at klage over afgørelser fra vandforsyningen. 
• at den sidste fase af implementeringen af Vandrådets nye vedtægter sker på næste 

generalforsamling, nemlig en nedgang ia antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 11 til 7. 
 
 
 
Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 20. januar 2016 af 
 
 
 
 
 

Henrik S. Møller   Jens-Erik Thomsen 
 
 
 
 
 Karen Pedersen   Lasse Rasmussen 
 
 
 
 
 
 Leif Gindesgaard 


