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17. marts 2021 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 16. marts 2021 

 

Til stede: 

 Jens-Erik Thomsen - JET 

 Lasse Rasmussen – LR 

 Helle Johansen – HJ 

 Leif Gindesgaard – LG 

 Jon Erik Jensen - JEJ 

  

& 

 

 Michael Mose – MM 

 

Bestyrelsesmødet blev pga. Covid-19 restriktioner afholdt som et online møde via Teams 

 

 

 
1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde 

Referatet godkendt uden bemærkninger og fremsendes til elektronisk underskrift. 

 
2. Meddelelser fra formanden 

a. Grundvandskøleanlæg på Haraldsvej – bilag 7 

JET gennemgik sagen vedr. Blueberry Superfos´ ansøgning om at benytte grundvand til 

køling, samt redegjorde for det høringssvar vi har afgivet. Ligeledes forsøger vi at aktivere 

byrådet gennem lokalt byrådsmedlem. Vandværket har været i dialog med Danske 

Vandværker, som har udarbejdet et forslag til høringssvar. Ligeledes har vi bedt Krüger om 

samme og resultatet er at Krüger har indarbejdet forslaget fra Danske Vandværker i 

høringssvar og har på vandværket vegne afgivet svaret 

 

Bestyrelsen drøftede ulemperne for vandværket, herunder specielt risikoen for spredning af 

den forurening der er konstateret på naboejendommene. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

b. Generalforsamling 2021 

Da der stadig er et forsamlingsforbud på 5 og alle serveringssteder ikke er blevet lukket op 

er generalforsamlingen udsat. Står i annoncen i Din Avis i denne uge. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

c. Kontrakt med Kristrup Vand Service ApS – bilag 8 

Da serviceselskabet skal fungere på markedsvilkår skal der være indgået en kontrakt med 

vandværket. Denne er nu indgået. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 



d. Indgåelse af ansættelseskontrakt – bilag 9 & 10 

Da MM ikke længere er ansat i vandværket skal der indgås ny kontrakt mellem MM og 

Serviceselskabet. Ligeledes er der aftalt ny stillingsbeskrivelse. Det skal præciseres at der 

ikke er ændret i de to aftaler i forhold til de der var gældende i vandværket. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 11 

MM orienterede kort om enkelte punkter i det udsendte materiale, bla. Etablering af ledningsnet på 

Vennelystvej, sagen om bismag på Rensdyrvej, snavs i måler på Knud Lavards Vej og at tyverialarm 

udskiftes på Asser Rigs Vej. 

 

Herudover har Vandmiljø Randers kontaktet os for evt. planer om ledningsudskiftning når de går i 

gang med separat kloakering i Kristrup. Man starter på Kristrupvej mellem rundkørslen og 

Clausholmvej. Tidshorisont 1-3 år. Det er aftalt at de fremsender deres plan, når den er klar, til os, så 

vi kan se hvor vi måske vil være med. Konsekvensen af denne separat kloakering er at vi sætter 

planlagte renoveringer i ro. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

4. Godkendelse af årsregnskab 2020 – bilag 12 

MM orienterede kort om at regnskabet nu var revideret og klar til underskrift. LG spurgte ind til det 

skyldige beløb under feriepenge. Beløbet består af de indefrosne feriepenge fra overgangsordningen 

og feriepenge til fratrådt medarbejder – MM´s overgang til serviceselskabet. 

 

Årsregnskabet godkendt og fremsendes af revisor til elektronisk underskrift. 

 

5. Orientering fra Kristrup Vand Service – bilag 13 

MM orienterede om økonomien, som udvikler sig som forventet. Alle fakturaer til vandværket 

vurderes nu om hvor de hører hjemme og leverandører orienteres om selskabsskifte. Med hensyn til 

forsikringer, så er selskabet medforsikret under vandværket. Dette kan lade sig gøre da vandværket 

er 100% ejer. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

6. Nyt vandværk, herunder finansiering – bilag 14 

Efter bestyrelsens ønske på sidste møde havde MM udarbejdet 4 forslag til finansiering og 

takstkonsekvenser heraf. Billigste løsning vil være et 25-årigt serielån i Kommunekredit, suppleret 

med en kassekredit. Årsagen hertil er de negative renter vandværket betaler af indestående. 

 

LG spurgte ind til tidshorisonten og nødvendigheden. MM gjorde opmærksom på at bestyrelsen på 

temamødet den 26. oktober 2019 havde besluttet at vandværket på Gl. Clausholmvej nedlægges og 

flyttes på Asser Rigs Vej med en tidshorisont på 1-6 år. 

 

MM gjorde opmærksom på at det skal vejes op på en renovering af Gl. Clausholmvej til formentlig i 

nærheden af en million kroner og at vi i dag ikke ved hvad rentvandstanken er renoveret med. 

 

Beslutningen blev at MM tager kontakt til Randers Kommune og afleverer Krügers rapport for at få 

en forhåndstilkendegivelse af om vi kan arbejde videre med projektet. 

 
7. Fastsættelse af næste møder 

Næste møde aftalt til den 18. maj 2021 kl. 18.00. 

 

OBS! Vi plejer at have syn på værkerne på dette møde, så hvis vi må mødes fysisk startes der kl. 

17.00 på Gl. Clausholmvej 3. 
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8. Eventuelt 

HJ spurgte til bestyrelsens mening, hvis hun ikke genopstiller på den kommende generalforsamling. 

Fælles indstilling fra den øvrige bestyrelse var at hun skulle fortsætte. MM gjorde opmærksom på at 

hun ikke var på valg i år. 

 

Referent: Michael Mose 

 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. maj 2021 af 

 

 

 

 Jens-Erik Thomsen  Lasse Rasmussen 

 

 

 

 

 Leif Gindesgaard  Helle Johansen 

 

 

 

 

 Jon Erik Jensen 


