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Referat fra bestyrelsesmødet den 27. maj 2019 

 

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 

Enighed om at der var rent pænt og nydeligt, som sædvanligt. Murer kommer i næste uge og laver 

reparationsarbejde, på Gl. Clausholmvej, på trappen og udvendigt ved nedgang til beholder. Lamper 

udskiftes på Gl. Clausholmvej. 

 

2. Underskrift af protokol 

Protokol godkendt og underskrevet uden bemærkninger. 

 

3. Meddelelser fra formanden 

a. Fælles grundvands beskyttelse 

Der er på tidligere møder blevet orienteret om arbejdet med at etablere fælles grundvands 

beskyttelse vandværkerne imellem i Randers Kommune, hvor vi tidligere har besluttet at 

deltage. Stiftende generalforsamling til dette samarbejde, Vand Plan Udvalg Randers, er den 

3. juni 2019 kl. 18.30 Hos AnneMarie. HSM & LR deltager. 

b. Forsikring 

HSM orienterede om prisen, herunder selvrisiko, og om i hvilke situationer den ville dække, 

hvilket kun ville være ved aktivt brug af udstyr. I alle andre situationer ville det være andre 

forsikringer der ville dække, indbo, bilforsikring m.v. Enighed om ikke at tegne denne. 

 
4. Orientering ved vandværksbestyrer – bilag 5 

MM gennemgik den udsendte log, især om vananalyser og omprøver i forbindelse med 

overskridelser. Efterfølgende var der en debat om prøver og omprøver. Enighed om at vi 

fortsætter med gængs praksis med omprøver. 

 

Der ud over blev orienteringen taget til efterretning. 
 

5. Økonomi – bilag 6 

Det blev en meget kort gennemgang. Et par enkelte spørgsmål, til biludgifter og til tilgang i 

balancen. Større biludgifter pga. nyes sommerdæk. Tilgang balancen er indkøb af GPS-

måleudstyr. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 
 



6. Næste møder 

27. august 2019 kl. 18.00 – budget & takster 

6. november 2019 kl. 18.00 

23. januar 2020 kl. 18.00 

24. marts 2020 kl. 17.00 – bestyrelsesmøde, generalforsamling & konstituering 

 

7. Eventuelt 

Ud over lidt almindelig snak, intet. 

 

 

Referent: Michael Mose 

 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 27. august 2019 af 

 

 

 

 

 

Henrik S. Møller  Jens-Erik Thomsen 

 

 

 

 

 

Lasse Rasmussen  Leif Gindesgaard 

 

 

 

 

 

Helle Johansen 


