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Referat fra bestyrelsesmødet den 25. november 2020 

 

Til stede:  

Jens-Erik Thomsen - JET 

 Lasse Rasmussen – LR 

 Leif Gindesgaard - LG 

 Helle Johansen – HJ 

 Jon Erik Jensen - JEJ 

 & 

 Michael Mose – MM 

 

 

1. Underskrift af protokol 

Protokol godkendt og underskrevet uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af forretningsorden - bilag 

Forretningsordenen blev godkendt uden bemærkninger 

 

3. Meddelelser fra formanden 

3.1. Status efter generalforsamling 

JET bød endnu engang JEJ velkommen i bestyrelsen og orienterede om at der nu var 

foretaget de rettelser der skulle ske efter formandsskiftet – hjemmeside, netbank m.v.  

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

3.2. Clausholmvej – ny havneadgangsvej - bilag 

JET orienterede om problematikken vedr. havneadgangsvej via Clausholmvej og mulige 

udfordringer for vandværket. En gruppe borgere ønsker at engagere sig med en advokat, 

hvor vi har mulighed for at gå med i et fælles sagsanlæg mod kommunen. 

 

Efter en bred debat var der fuld enighed om ikke at gå med i fælles sagsanlæg mod 

kommunen. 

 

3.3. Status på serviceselskab 

JET, suppleret af MM, orienterede om at Danske Vandværker har stillet en række spørgsmål 

til Energistyrelsen i juni og haft møde med dem i august. Der er endnu ikke modtaget svar 

fra Energistyrelsen. Det bliver sandsynligvis et ApS 100% ejet af Kristrup Vandværk 

a.m.b.a. Serviceselskabet har været drøftet på to tidligere bestyrelsesmøder uden at der er 

truffet endelig beslutning. Da vi nu nærmer os det tidspunkt, hvor processen skal startes op 

er det nødvendigt med en endelig beslutning. 

 

Enighed om at da vi udnytter vore resurser ved at udføre arbejde for andre, opretter vi et 

serviceselskab ejet af vandværket, når Danske Vandværker endelig melder tilbage til os. 

Forventet tidshorisont er frem til udgangen af juni 2021. 

 
4. Orientering ved vandværksbestyreren 

4.1. Driftsrapport – bilag 

MM gennemgik enkelte punkter i den udsendte driftsrapport. 



Orienteringen taget til efterretning. 
 

4.2. Anlægsarbejder – ny havnevej – bilag 

MM gennemgik projektet vedr. ny havnevej på nordsiden af Grenåvej. Det har nogle konsekvenser 

for os, idet vi nedlægger en hovedledning mellem Løvevej og Clausholmvej og skal anlægge en 

mindre hovedledning på Clausholmvej fra Toftagervej til Clausholmvej 2. Da vi ligger efter 

gæsteprincippet er det for vores egen regning. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

4.3. Afrapportering om ledningsnet model – bilag 

MM gennemgik i korte træk ledningsnet modellen, som angiver et, for vandværket, tilfredsstillende 

leveret tryk i Dyrekvarteret. MM har fået foretaget yderligere beregninger i modellen, nemlig 

konsekvenserne af en nedlæggelse af hovedledningen mellem Løvevej og Clausholmvej, herunder 

sløjfning af virksomhed på Ørneborgvej, Sekura Cabins fraflytning fra forsyningsområdet og endelig 

en opdeling af Dyrekvarteret i to ved lukning af stophane. Konklusionen bliver at det ikke er 

nødvendigt med trykforøger til Dyrekvarteret, opdeling af Dyrekvarteret i to vil ikke give nogen 

effekt i form af øget tryk og endelig at lukning af de to virksomheder ingen effekt har for os, ud over 

den økonomiske. 

 

Orienteringen taget til efterretning og trykforøger til Dyrekvarteret etableres ikke. 

 
4.4. Vandforsyningslovens §§ 21 & 52a - bilag 

Da der er sket udskiftning i bestyrelsen orienterede MM om vandforsyningsloven, specifikt om de to 

§§, der har afgørende indflydelse på vandværket. Det drejer sig om det kommunens forpligtigelse i 

forhold til tilladelser og hvad vi, som vandforsyning, må bruge penge på/opkræve til. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

4.5. Etablering af ny produktionslinje Asser Rigs Vej 

Bestyrelsen har på tidligere møder drøftet muligheden for at samle vandværkets aktiviteter på Asser 

Rigs Vej. Da vi nu har økonomisk råderum i 2021 var det måske en mulighed for at få en rådgiver til 

at komme med en indstilling til bestyrelsen, således at vi kan få afklaret om de tanker bestyrelsen har 

gjort sig er mulige. 

 

Efter en debat om fordele/ulemper ved at nedlægge værket på Gl. Clausholmvej og samle 

aktiviteterne på Asser Rigs Vej blev det besluttet at MM kontakter Krüger Veolia for at aftale et 

opstartsmøde med JET og MM. Resultatet af deres rapport fremlægges for bestyrelsen af Krüger 

Veolia på et senere bestyrelsesmøde. 

 

4.6. Vandrådet 

Den nye bestyrelse i Vandrådet har henvendt sig med spørgsmål om, hvad det vigtigste er 

Vandrådet/bestyrelsen skal arbejde med og hvordan vandværket vil inddrages og informeres af 

bestyrelsen. 

 

MM udarbejder svar sammen med JET. 

 

 

5. Orientering ved vandværksbestyreren 

5.1. Budgetopfølgning - bilag 

MM gennemgik de udsendte bemærkninger, herunder muligheden for at indbetale den skyldige 

moms nu, da vi jo betaler negativ moms for at have penge stående i pengeinstitut. 
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Orienteringen taget til efterretning og enighed om at indbetale den skyldige moms nu. 

 

6. Ændring af alarmsystem på Asser Rigs Vej – bilag 

MM orienterede om baggrunden for de to tilbud. 

 

Enighed om at det eksisterende er tjenligt til udskiftning og at vi tager vores lokale elektrikers tilbud 

på kr. 15.210,00 

 

 

7. Nyhedsbrev 2021 

MM orienterede om nyhedsbrevet. Enkelte rettelser, i dagsordenen til generalforsamlingen og i selve 

nyhedsbrevet om årsagen til stigende priser. MM tilretter og hvis der ønskes yderligere rettelser er 

der deadline den 10. januar 2021. 

 

8. Næste møde 

Bestyrelsesmøde (årsrapport 2020) onsdag 27. januar 2021 kl. 18.00 

Bestyrelsesmøde før generalforsamling 24. marts 2021 kl. 17.00 

Generalforsamling onsdag 24. marts 2021 kl. 19.00 

Bestyrelsesmøde efter generalforsamling (konstituering) 24. marts 2021 

 

9. Eventuelt 

JEJ spurgte til manglende tryk/vand ved sprinkleranlæg på tennisbanerne. MM anbefalede kontakt til 

Randers Kommune da det er dem der er grundejer. 

 

 

Referent: Michael Mose 

 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 27. januar 2021 af 

 

 

 

 

 

Jens-Erik Thomsen  Lasse Rasmussen 

 

 

 

 

 

Leif Gindesgaard  Helle Johansen 

 

 

 

 

 

Jon Erik Jensen 


