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Stiftet 24. april 1905 

 

- rent vand i 100 år 

21. maj 2015 
 
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 20. maj 2015 
 
Til stede: 
 Henrik S. Møller – HSM 
 Jens-Erik Thomsen - JET 
 Karen Pedersen – KP 
 Lasse Rasmussen – LR 
 Leif Gindesgaard - LG 
  

& 
 

 Michael Mose – MM 
 
 

1. Underskrift af protokol 
Protokol blev underskrevet 
 

2. Godkendelse af forretningsorden 
Den udsendte forretningsorden blev godkendt. Den underskrives på næste ordinære møde i 
august (dato skal rettes). 

 
3. Meddelelser fra formanden 
 HSM orienterede om Vandrådet, hvor MM igen er blevet valgt til formad. LR deltog i vandrådets 

generalforsamling. Vandrådet holder ekstraordinær generalforsamling den 3. juni for at godkende de 
på den ordinære generalforsamling vedtagne vedtægter. En konsekvens af de nye vedtægter er at 
antal bestyrelsesmedlemmer skæres ned fra 11 til 7 og at valgene ikke længere er kommuneopdelt 
(de gamle kommuner). 

 
 Der ud over fremlagde HSM & MM i fællesskab et forslag om at lade Vand & Teknik udarbejde et 

projektforslag til tilbygning. En enig bestyrelse godkendte forslaget og MM kontakter Vand & 
Teknik for at i gangsætte dette. Forslag til dato for Vand & Tekniks fremlæggelse af projektet er den 
2. juli 2015 kl. 19.00. 

 
 Vandrådet arbejder på at indgå en indkøbsaftale om el. Her vil vi kunne spare ca. kr. 8500/år. HSM 

og MM bemyndiges til at indgå en ny aftale om indkøb af el. 
 

4. Orientering fra vandværksbestyreren – bilag 6 
MM knyttede et par kommentarer til det udsendte materiale, bl.a. om 

• problemerne med indkøring af nat/nødpumpe, som nu er løst 
• arbejdet med renoveringen på Kristrupvej, hvor resultatet gerne skulle være at trykket i 

dyrekvarteret er blevet øget 
• sløjfningen af den ene hovedledning på Hjaltesvej, hvorefter en forbruger ikke havde vand i 

hele ejendommen. Det har han nu, idet der er etableret en målerbrønd med måler til den del 
af ejendommen. 

 



5. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 7 
MM orienterede kort om det udsendte regnskab, hvilket førte til en snak om forsikringer. 
MM undersøger hos FVD om bestyrelsen er omfattet af en ansvarsforsikring og om man kan 
forsikre sig mod tab i forbindelse med bankkrak. (FVD har efterfølgende oplyst at der er 
tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring med en dækningssum på kr. 5.000.000 pr. skade max. 
kr. 10.000.000 pr. år) 
 
LG ønskede udarbejdet et likviditetsbudget. Det er aftalt at han assisterer MM hermed. 

 
6. Fastsættelse af næste møder 

2. juli 2015 kl. 19.00 på Asser Rigs Vej (afventer godkendelse fra Vand & Teknik) 
26. august 2015 kl. 17.00 syn, med start på Gl. Clausholmvej 3 
4. november 2015 kl. 18.30 budget & takster på Asser Rigs Vej 54 
20. januar 2016 kl. 18.30 årsrapport på Asser Rigs Vej 54 
5. marts 2016 bestyrelsesarrangement tid & sted kommer senere 
16. marts 2016 kl. 17.30 & 19.00 bestyrelsesmøde og generalforsamling 

 
7. Eventuelt 

LR spurgte til omdelingen af brochurer. De sidste omdelingsdetaljer blev herefter aftalt. JET 
orienterede om at havde sendt brochuren til amtsavisen (har været omtalt på Amtsavisens 
hjemmeside). 
 
MM orienterede om at han sidder i koordinationsforum for vandrådet. Koordinationsforum 
skal høres når kommunen udarbejder indsatsplaner for vandværkerne. Der er ved at blive 
udarbejdet indsatsplan for Randers NØ. Turen kommer også til vort område på et senere 
tidspunkt. 

 
Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 26. august 2015 af 
 
 
 
 
 
 
 Henrik S. Møller   Jens-Erik Thomsen 
 
 
 
 
 
 Karen Pedersen   Lasse Rasmussen 
 
 
 
 
 
 Leif Gindesgaard 


