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- rent vand i 100 år 

22.marts 2017 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 21. marts 2017 
 
Til stede: 
 Henrik S. Møller – HSM 
 Jens-Erik Thomsen – JET 
 Lasse Rasmussen – LR 
 Leif Gindesgaard – LG 
 Helle Johansen - HJ 
  

& 
 

 Michael Mose – MM 
 
 

1. Underskrift af protokol 
Protokollen blev underskrevet. 
 

2. Meddelelser fra formanden 
HSM orienterede om: 

 generalforsamlingen, herunder at Aage Stenz havde sagt ja til at være dirigent. Der er ikke 
indgået forslag til generalforsamlingen. 

 at der var kommet en henvendelse fra efterladte i et dødsbo, som havde konstateret at en 
fremsendt check ikke var blevet hævet. Den pågældende vil få det svar at den 
forældelsesfrist der er på tre år er overskredet og at vi derfor ikke udbetaler igen. 

 at vi indgår i en aftale med Langå om hosting af målerdata hos Kamstrup. Det betyder at vi 
for den del har opfyldt kravene i den kommende ændring af persondataforordningen, som 
EU pålægger os fra 2018. 

 at HSM & MM havde været til det indbudte møde med Verdo. For os er der egentlig ikke 
noget nyt i hvad de ønsker, samarbejde eller overtagelse, hvilket vi PT. ikke ser muligheder 
i. 

 At Randers Spildevand har fremsendt tilbud om opkrævning af vand for vandværkerne. Da 
vi vil få en dårligere likviditet, ved en noget senere afregning, har det ingen interesse for os. 

 
Orienteringen taget til efterretning. 
 

3. Orientering ved vandværksbestyreren 
MM orienterede kort om: 
 At der havde været overskridelser på en coliform bakterie på afgang vandværker. Ved de 

efterfølgende omprøver er der ikke konstateret nogen overskridelser. Ifølge analysefirmaet vil 
der i gennemsnit for hver tiende analyse konstateres coliforme bakterier i drikkevand. 

 Udskiftning af SRO anlægget blev i den forbindelse udsat fra den 13. marts til den 18. april. 
 At der den 24. marts skal være byggemøde for forsyninger i forbindelse med byggeriet af 14 

rækkehuse på Erik Klippings Vej 1, så forhåbningen er at det går i gang i år. 
 At der tilsyneladende er planlagt byggeri af 10 rækkehuse på Vermunds Vej 3. 
 At Vandrådet holder generalforsamling den 3. april kl. 18.30. 



 At eneste ændring i det reviderede regnskab var en rettelse af en ompostering, som har den 
konsekvens at resultatet blev mindre en oprindeligt. 

 
Orienteringen taget til efterretning. 

 
4. Eventuelt 

Ud over lidt almindelig snak intet. 
 
Referent: Michael Mose 
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