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 Lasse Rasmussen – LR 

 Leif Gindesgaard - LG 

 & 

 Michael Mose – MM 
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1. Beslutninger fra synet 
Enighed om at der var rent pænt og nydeligt, som sædvanligt. 

 

MM ønskede side på carport (mod syd) og forlængelse af udhæng over port. Henter pris til næste 

møde i august. 

 

2. Underskrift af protokol 
Der er ikke fremsendt bemærkninger til referatet, så protokollen blev godkendt og underskrevet uden 

bemærkninger. 

 

3. Meddelelser fra formanden 
a. Havneadgangsvej 

Drøftelse af det forslag der er i høring. Enighed om at vi bakker op om grundejerne på 

Clausholmvej `s høringssvar og at vi afgiver vort eget høringssvar med fokus på 

vandforsyningen. HSM & MM udfærdiger forslag som fremsendes til bestyrelsen inden vi 

afgiver svar. 

b. I gang satte aktiviteter 

• HSM orienterede om at vi har bestilt ny varebil (Opel Combo), forventet besparelse 

i forhold til budget på kr. 25.000 og besparelse på driften på grøn afgift og 

reparationer. 

• Vi har indgået aftale med Blue Control om opgradering af SRO, en overskridelse i 

forhold til budget, som var et skøn ud fra deres tidligere udmeldinger, på kr. 60.000. 

Der vil dog i forbindelse med etablering af trykforøger være en besparelse på ca. kr. 

25.000 + årlig besparelse på kommunikationen med denne på ca. kr. 2.000. 

• Den planlagte renovering på Erik Klippings Vej sat i gang og er færdig. 

 

Efter en drøftelse af de enkelte punkter blev de i gang satte aktiviteter godkendt. 

 

 

4. Orientering ved vandværksbestyrer – bilag 4 
MM knyttede et par kommentarer til udvalgte punkter på det fremsendte materiale: 



• vandanalyser i januar og maj. Midlertidig ændring af analyseplan i forbindelse med COVID-

19. 

• ekstraordinært eftersyn af filtre, skylleperioden er ændret fra 1.100m3 til 2.300m3 og skyl 

med luft reduceret til 3 min. 

• To forbrugere har været registreret med forkerte numre. Er nu registreret korrekt og den ene 

har fået udbetalt det for meget for perioden 2015-2019 og den anden betaler korrekt forbrug 

fra 2020. 

• En del lækager hos forbrugere, herunder to offentlige institutioner, hvor det har været en 

udfordring at få dem til at forstå situationen. 

• Ny forbruger på Gl. Romaltvej, hvor der er betalt og etableret stik. 

• Der er foretaget GPS indmåling af ledningsnet i Langå. 

• Renoveringen af ledningsnet i Erik Klippings vej afsluttet, alle forbrugere er koblet på nye 

stik og alle har nye jordledninger. Smed billigere en overslag, så forventningen er at 

slutresultat ligger under budget. Et enkelt brud på gammelt ledningsnet i forbindelse med 

renoveringen tages over driften, da den ikke øger værdien af det samlede ledningsnet. 

  

 Ud over det udsendte materiale orienterede MM om nye sager: 

• Ødelagt bilrude hos forbruger afleveret til vort forsikringsselskab. (er i dag blevet afvist over 

for skadelidte) 

• Eftersyn af Grundfos på pumper – ingen bemærkninger. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

5. Oprettelse af datterselskab – bilag 5 
HSM & MM orienterede om mødet med revisor og gennemgik de, indtil nu, kendte konsekvenser af 

oprettelse af skattepligtigt datterselskab bl.a. 

• Selvstændigt CVR-nummer 

• Selvstændig konto i pengeinstitut 

• Alle indtægter ud over salg af vand, faste afgifter, gebyrer flyttes 

• Driftsleders ansættelse flyttes 

• Vandværket bliver kunde 

• Revisors forslag vil være et ApS. 

• Forelæggelse for generalforsamlingen 

• Eventuel vedtægtsændring – skal drøftes med Danske Vandværker 

 

Enighed om 

• At det er helt urimeligt med dette administrative besvær da vandværker ikke må tjene penge 

• At det er vigtigt at konstruktionen bliver gennemsigtig 

• At vi kører efter oprettelse af datterselskab, da vi meget aktivt har arbejdet for samarbejde 

mellem vandværker 

 

MM orienterede der ud over at Danske Vandværker har lovet at have et forslag til vedtægter klar 

inden pinse. 

 

6. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 6 
MM orienterede om det udsendte regnskab, bl.a. at 

• Forventet salg efter 4 mdr. 145.500m3 mod budgettets 148.000m3 

• Ekstra indtægt i form af tilslutningsbidrag 

• Øvrige indtægter som forventet 

• Indkøb af plæneklipper 

• Mindre udgifter til analyser pga. Covid-19 
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• Backup & supportaftale indgået efter budget 

• Ingen udgifter til bestyrelsesarrangement 

• Større kontingent til Danske Vandværker end budgetteret 

• Større regning fra revisor pga. møde om datterselskab 

• Cyber Risk forsikring ikke budgetlagt 

• Indkøb af drikkedunke 

• Den negative rente nedsat til -0,6%, forventet udgift i 2020 på kr. 12.000 

• Tilgang ledningsnet = Erik Klippings Vej, forventning er at det bliver billige end budgetteret 

• A-skattebetaling frist for betaling forlænges 

• Momsbetaling udsat til 2021 

 
Da momsbetalingen er udsat til 2021 har vi en øget likviditet. MM foreslår at vi bruger noget af den 

til at igangsætte et nyt projekt, ny forsyningsledning til Brødstedlund under Grenåvej. MM 

gennemgik projektet, som hænger sammen med den nye adgangsvej til havnen. 

 

Orienteringen taget til efterretning og igangsættelse af projektet med ny forsyningsledning til 

Brødstedlund blev godkendt. 

 

7. Generalforsamling 
Kort drøftelse af tidshorisont mht. generalforsamling 2020. Der skal ske ny indkaldelse med 

sædvanligt varsel og mulighed for at fremsætte forslag. Endelig fastsættelse af dato sker på 

bestyrelsesmødet i august. 

 

8. Fastsættelse af nye møder 

a. Næste bestyrelsesmøde 26. august 2020 kl. 18.00 

b. Generalforsamling sidst i september/start oktober 

 

9. Eventuelt 
Intet 

 

Referent: Michael Mose 

 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 26. august 2020 af 

 

 

 

 

 

Henrik S. Møller  Jens-Erik Thomsen 

 

 

 

 

 

Lasse Rasmussen  Leif Gindesgaard 


