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Referat fra bestyrelsesmødet den 9. maj 2018 
 
Til stede:  

Henrik S. Møller - HSM 
 Lasse Rasmussen – LR 
 Leif Gindesgaard - LG 
 Helle Johansen – HJ 
 & 
 Michael Mose – MM 
 
Fraværende med afbud: Jens-Erik Thomsen 
 

1. Underskrift af protokol 
Protokol godkendt og underskrevet uden bemærkninger 

 
2. Godkendelse af forretningsorden 

Den eksisterende forretningsorden fortsætter uændret. 
 
3. Meddelelser fra formanden 

 Udskiftningen af pumper er nu til ende bragt. Strømbesparelsen på Asser Rigs Vej er 22%, 
på Gl. Clausholmvej er på 25%. 

 Udskiftningen af låge til rentvandsbeholder mangler. 
 Vi har fået analyseret for 1,2,4 Triazol, som ikke forefindes hos os. 
 Indsatsplaner i Randers Syd er sat på stand by, indtil konsekvensen af en mulig ændring af 

grænseværdien for nitrat er på plads. MM orienterede kort om nitratproblematikken. 
 Vi er blevet fritaget for at tage elever/lærlinge, da vi kun har en ansat. 

 
Orienteringen taget til efterretning 
 

4. Orientering fra vandværksbestyreren – bilag 5 
Ud over det udsendte orienterede MM om nyt byggeri på Holger Danskes Vej, hvor to af tre 
stik er blevet sløjfet. Saxovej 9 ville gerne have sin nye jordledning koblet til. Det er aftalt at 
vi afventer renovering af Saxovej, formentlig i 2019. 

 
Orienteringen taget til efterretning. 

 
5. Økonomisk status – bilag 6 

MM orienterede kort om anlægsbidrag, herunder mulige fremtidige anlægsbidrag, og prisen 
for udskiftning af pumper, som har holdt sig under det budgetterede. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 

  



6. Vandanalyse plan – bilag 7 
Vi bliver måske overhalet lidt af kommunen, som gerne vil lave et oplæg. MM har aftalt 
med kommunen at vi gerne vil være forsøgskanin. 
 
Enighed om at vi tager udgangspunkt i det af MM udarbejde forslag til analyseplan, som vi 
vil forsøge implanteret i kommunen oplæg. 

 
7. Persondataforordning – bilag 8 

Er meget omfattende, men enighed om at vi arbejder med Danske Vandværkers model. Forbrugerne 
orienteres via hjemmesiden og ved at nye forbrugere, som hidtil, modtager et stamblad med de data 
vi har på dem. 
 

8. Bestyrelseskodeks 
Sættes på de næste bestyrelsesmøder. Formanden afgør antallet. Der skal kun være fokus på de 
steder, hvor vi afviger fra anbefalingerne. 

 
9. Næste møder 

22. august 2018 kl. 17.00: syn på begge værker, der startes på Gl. Clausholmvej 
14. november 2018 kl. 18.00 
23. januar 2019 kl. 18.00 
20. marts 2019 kl. 17.00 – bestyrelsesmøde og generalforsamling 
 

10. Eventuelt 
MM orienterede fra Vandrådets generalforsamling og at Vandrådet arbejder med at få etableret et 
fælles grundvandssamarbejde med de formål at beskytte grundvandet, etablering af nødforsyninger 
og sløjfning af gamle brønde/boringer. 

 
Referent: Michael Mose 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 22. august 2018 af 
 
 
 

Henrik S. Møller  Lasse Rasmussen  
 
 
 
 
Leif Gindesgaard  Helle Johansen 


