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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 2017 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 23. august 2017 
 
Til stede:  

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

 Lasse Rasmussen – LR 
 Helle Johansen – HJ 
 & 
 Michael Mose – MM 
 
Fraværende med afbud: 
 Leif Gindesgaard (deltog i synet) 
 

1. Beslutninger fra synet 
Gl. Clausholmvej: fremstår pæn og velholdt ude og inde. Enighed om at ydervæg i inderste rum 
males i forbindelse med maling af væggene i yderste rum. 
Asser Rigs Vej: fremstår pæn og velholdt ude og inde. Enighed om at der opsættes brusevæg på 
toilet. 
 
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. Indsatplan – beredskabsplan: det er en overbygning til vandværkernes egen plan, idet de 
stadig selv skal have en beredskabsplan. Enkelte detaljer ønskes drøftet af Vandrådet. 

 
4. Orientering fra vandværksbestyreren – bilag 6 

MM orienterede om det udsendte materiale, hvilket gav anledning til en drøftelse om nye 
tilslutninger og om strømudfaldet den 12. august. 

 
Ovenstående taget til efterretning. 

 
5. Økonomi 

1. Regnskab 3. kvartal 2017 – bilag 7: MM kommenterede kort om økonomien. Det udsendte 
regnskab er udfærdiget så tæt på bestyrelsesmødet, men det er et ønske at det fremover 
udfærdiges pr. seneste månedsskifte. 

2. Takstbudget 2018 – 2022 – bilag 8: takstbudgettet er udarbejdet på sædvanlig vis. Ingen 
overraskelser i det. 

3. Anlægsplan 2018 – 2028 – bilag 9: MM gennemgik anlægsplanen med fokus på de næste 
fem år, som taksterne er udarbejdet ud fra. 

4. Takstblad 2018 – bilag 10: MM gennemgik taksterne for 2018. 
 
Ovenstående blev taget til efterretning og takstbladet for 2018 blev godkendt og fremsendes nu 
til Randers Kommune til godkendelse. 



6. Næste møde 
Bestyrelsesmøde onsdag den 1. november 2017 kl. 18.00 

 
7. Eventuelt 

Intet. 
 
Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 1. november 2017 af 
 
 
 
 

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


