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Ved driftsforstyrrelser rettes henvendelse 

til vandværksbestyreren på mobiltlf.: 41 60 98 82 
 Pengeinstitut: Sparekassen Kronjylland Kristrup Afd. 

konto 9333 333 56 13 960 
 

Stiftet 24. april 1905 
 - rent vand i 100 år 

25. august 2016 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 24. august 2016  
Til stede:  

Henrik S. Møller - HSM 
Jens-Erik Thomsen – JET 

 Lasse Rasmussen – LR 
 Leif Gindesgaard - LG 
 Helle Johansen – HJ 
 & 
 Michael Mose – MM 
 

1. Beslutninger fra synet Gl. Clausholmvej: fremstår pæn og velholdt ude og inde. Bestyrelsen er opmærksom på de 
bygningsmæssige udfordringer der er her. 
Asser Rigs Vej: fremstår pæn og velholdt ude og inde. Særdeles tilfreds med de udførte arbejder i 
året løb. 
 
Der er ingen aktuelle planer for ændringer ud over det der er fastsat i anlægsplanen. 

 
2. Underskrift af protokol/referat Godkendt og underskrevet.  
3. Meddelelser fra formanden 1. Ansøgning vedr. vandindvindingstilladelse: HSM orienterede sagen, herunder det udkast 

der er kommet. Udkastet har været til udtalelse hos Danske Vandværker. MM udarbejder og 
sender svar på udkastet ud fra Danske Vandværkers gennemgang og tilføjer bemærkninger 
vedr. kravet om måler på hver boring, samt den maksimale indvinding fra hver boring. 

2. Åbent Hus 27.8.2016: der blev orienteret om de tiltag der har været i forbindelse med 
markedsføringen af dagen, hvilket bestyrelsen udtrykte tilfredshed med. Aftalt at MM 
indkøber flag til at pynte facade og indkørsel. MM finder ud af tidspunkt for pølsevognens 
ankomst og mailer rundt til bestyrelsen om tidspunkt. 

 
4. Orientering fra vandværksbestyreren – bilag 9 MM orienterede kort om det udsendte materiale, hvilket ikke gav anledning til 

kommentarer. 
 

Ovenstående taget til efterretning. 
 

5. Økonomi 1. Regnskab 3. kvartal 2016 – bilag 10: MM kommenterede kort om økonomien i 
byggeprojektet, som har holdt prisen med den tilføjelse at der er udført ekstra arbejder for i 
alt kr. 26.445. Arbejder der konkret blev aftalt undervejs i forløbet. 

2. Takstbudget 2017 – 2021 – bilag 11: takstbudgettet er udarbejdet som det plejer, dog med 
de ændringer der kommer som en konsekvens af ændret regnskabspraksis for vandværker 
generelt, bl.a. på afskrivninger og over/underdækningsproblematikken. 



3. Anlægsplan 2017 – 2027 – bilag 12: MM gennemgik anlægsplanen med fokus på de næste 
fem år, som taksterne er udarbejdet ud fra. 

4. Takstblad 2017 – bilag 13: MM gennemgik taksterne for 2017 og fremviste en oversigt 
over prisniveauet for vandværkerne i Randers Kommune  

Ovenstående blev taget til efterretning og takstbladet for 2017 blev godkendt og 
fremsendes nu til Randers Kommune til godkendelse. 

 
6. Næste møde Bestyrelsesmøde onsdag den 16. november 2016 kl. 18.30  
7. Eventuelt Intet. Vi ses på lørdag. 

 
Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 16. november 2016 af 
 
 
 
 

Henrik S. Møller  Jens-Erik Thomsen   
 
 
 
 
 
Lasse Rasmussen  Leif Gindesgaard 
 
 
 
 
 
Helle Johansen 


