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- rent vand i 100 år 

10. december 2015 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 9. december 2015 
 
Til stede: 
 Henrik S. Møller – HSM 
 Jens-Erik Thomsen - JET 
 Karen Pedersen – KP 
 Lasse Rasmussen – LR 
 Leif Gindesgård - LG 
  

& 
 

 Michael Mose – MM 
 Lars K. Mathiesen – LKM (Vand & Teknik) 
 
 
 

1. Fremlæggelse af tilbud til tilbygning 
LKM gennemgik de fremsendte tilbud på ny tilbygning og ombygningen på værket. De af 
bestyrelsen fremsatte spørgsmål blev besvaret af LKM og MM i fællesskab. 

 
2. Endelig beslutning vedr. byggeprojekt 

Bestyrelsen drøftede herefter de fremsatte tilbud og pga. den store prisforskel blev den billigste, i 
enighed, til valgt, hvilket også var konditionerne ved budgivningen. 
 

3. Invitation fra Verdo 
HSM og MM orienterede om forløbet i forbindelse med udsendelse af 1. brev fra Verdo, hvor 
Vandrådet blev anmodet om at gå ind i sagen, for at få de individuelle møder erstattet af et 
fællesmøde med deltagelse af Vandrådet. Dette ønskede Verdo ikke, hvilket de meddelte de enkelte 
vandværker ved brev nr. 2 og ved mail til Vandrådet. 
 
Dette resulterede i et ønske fra de fem kendte vandværker om at Vandrådet indkaldte de berørte 
vandværker til et møde den 10. december 2015 for at drøfte henvendelsen. Herfra deltager HSM og 
LR (LR har efterfølgende meldt fra og i stedet deltager JET). Vores udgangspunkt er at vi ikke 
deltager i individuelle møder, men kun i et fællesmøde. 
 
MM deltager også, men det er i sin egenskab af formand for Vandrådet. 

 
4. Eventuelt 

MM orienterede kort om vandrådets forhandlinger med Randers Spildevand. Her handler det om 
prisen for måleraflæsninger og aflevering af grunddata. Der er heller ingen afklaring af om vi skal 
betale for udledt skyllevand til regnvandsledning. Det bliver nu kommunerne der skal sikre at 
vandværkerne overholder regnskabsloven. Dette vil ske i forbindelse med godkendelse af takster. De 
ændringer der er fremkommet i forbindelse med revideringen af kontoplanen vil ikke få betydning 
for os, idet de stort set er indarbejdet. På bestyrelsesmøderne i november måned har vi hidtil 
behandlet budget og takster. Dette fremrykkes nu til bestyrelsesmødet i juni (budget & takster 2017 
behandles på bestyrelsesmødet i juni 2016) 



 
Da både LR og LG er forhindret på den aftalte dato i januar ændres denne til den 14. januar 2015 
kl. 17.00. 

 
 
 
Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 14. januar 2016 af 
 
 
 
 
 

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


