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Stiftet 24. april 1905 

 

- rent vand i 100 år 

2. december 2016 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 1. december 2016 
 
Til stede:  

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

 Lasse Rasmussen – LR 
 Leif Gindesgaard - LG 
 & 
 Michael Mose – MM 
 
Fraværende med afbud: 
 Helle Johansen - HJ 
 

1. Underskrift af protokol/referat 
Godkendt uden bemærkninger og underskrevet. 

 
2. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 14 

MM gennemgik kort de enkelte punkter, herunder brud på hovedledning samme dag. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 
 

3. Økonomi 
3.1. Regnskab 4. kvartal 2016 – bilag 15 MM gennemgik baggrunden for det udsendte regnskab 
og om de ændringer der ville komme ved årsafslutningen. Taget til efterretning. 
3.2 Driftsbudget 2017 – 2021 – bilag 16 der blev orienteret om de ændringer der var ift. 
takstbudgettet fra august. Der ud over vil budgettet blive rettet til med de seneste ændringer, således 
at det der fremlægges for generalforsamlingen er det bedst mulige. En enkelt kendt usikkerhed er 
eventuelt tilslutningsbidrag for 14 nye parcelhuse. Når dette går i gang, vil overskydende 
hovedledning på Kristrupvej (Clausholmvej til Erik Klippings Vej) blive nedlagt. Taget til 
efterretning. 
3.3 Likviditetsbudget - bilag 17 likviditetsbudgettet vil blive tilrettet ved årsafslut med rigtige 
starttal for 2017. Taget til efterretning. 

 
4. Investering i nyt SRO anlæg – bilag 18 

HSM orienterede, sammen med MM, om mødet med Blue Control, som i udgangspunktet 
syntes de havde givet et godt tilbud. De ville dog gå hjem og genberegne tilbudte. 
Efterfølgende har MM haft endnu et møde med dem, denne gang sammen med HB el. 
Resultatet er et revideret tilbud, som bestyrelsen accepterede. Ligeledes var der enighed om 
at el tavlen udskiftes ved samme lejlighed. 
 

5. Nyhedsbrev – bilag 19 
MM gennemgik kort nyhedsbrevet, som indeholder mange af de samme ting fra år til år. Der 
orienteres om de ting der er planlagt til at blive lavet i 2017 og de faktuelle ting rettes til ved 
årsskiftet. Nyhedsbrevet skal være nets i hænde senest den 10.1.2017, så eventuelle 
tilføjelser, ændringer skal være MM i hænde senest den 8.1.2017. 



6. Næste møde 
25. januar 2017 (årsrapport) 

 
7. Eventuelt 

MM orienterede fra Vandrådet om det afholdte arrangement Hos Anne Marie, nyt regulativ, som er 
godkendt af Randers Kommune den 28.11.2016, om et nyt arrangement den 19.1.2017 om 
samarbejde/sammenlægning af vandværker, hvor Danske Vandværkers direktør kommer sammen 
med en medarbejder fra sekretariatet. Vandrådets generalforsamling bliver den 3. april 2017, hvor 
Malte Larsen (S) og Michael Aastrup (V) vil komme med indlæg om deres syn på vandforsyningen 
nu og i fremtiden. 

 
 
 
Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 25. januar 2017 af 
 
 
 
 

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


