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Referat fra bestyrelsesmødet den 18. maj 2021 
 

Til stede:  

Jens-Erik Thomsen - JET 

 Lasse Rasmussen – LR 

 Leif Gindesgaard – LG 

 Helle Johansen – HJ 

 Jon Erik Jensen - JEJ 

 & 

 Michael Mose – MM 

 

Synet er, pga. Covid-19, kun foretaget af formand og næstformand. 

Mødet afholdt som online møde via Teams. 

 

 

1. Beslutninger fra synet 
JET gennemgik forløbet af synet med fokus på skavanker og uhensigtsmæssigheder, som ikke er 

nye, der er på Gl. Clausholmvej. 

 

Øvrige forhold er at der, som tidligere, er pænt og rent overalt. 

 

2. Underskrift af protokol 
Der er ikke fremsendt bemærkninger til referatet, så protokollen fremsendes af MM til elektronisk 

underskrift. 

 

3. Meddelelser fra formanden 
a. Grundvandskøleanlæg status 

Firmaet er blevet bedt om at foretage yderligere undersøgelser i forbindelse med de 

konstaterede forureninger der er i området. 

 

MM har efterfølgende været i kontakt med geolog der er ansat i Verdo Vand, der har gjort 

opmærksom på at der er andre muligheder for køling end et grundvandskøleanlæg, f.eks. at 

man afleverer overskudsvarmen til fjernvarmen i stedet.  

 

MM udfærdiger forlag til brev til sagsbehandler i kommunen med kopi til firmaet. 

b. Henvendelse fra Dronningborg Vandværk (DB) – bilag 15 

Vi har modtaget to henvendelser fra DB. Første henvendelse var om drift af deres vandværk, 

ca. 12 timer/uge. Dette blev der svaret nej tak til, da det ikke var indenfor de rammer vi 

kunne opfylde mht. timeforbrug. 

 

Efterfølgende har DB henvendt sig til os og tre andre vandværker om samme emne, 

samarbejde om drift, alternativt et fælles møde om samme emne. Vi har meldt tilbage at vi 

gerne deltager i et møde, hvilket to af de tre andre vandværker også har. Vi afventer 

yderligere fra DB. 

 



Bestyrelsen gav deres tilslutning til møde og der er enighed om at vi ikke kan påtage os 

driften af DB. 

 

 

4. Orientering ved vandværksbestyrer – bilag 16 
MM knyttede et par kommentarer til udvalgte punkter på det fremsendte materiale: 

• Henvendelser fra forbrugere under Verdo, som havde problemer med vand (tryk). Rigtig 

mange ved ikke hvor de får vand fra. 

• Det nye alarmanlæg er nu etableret og er i fuld funktion, hvilket bla. Betyder at MM kan fra- 

& tilkoble alarmen via sin telefon og ved tyverialarm kan se de enkelte rum også via sin 

telefon. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

5. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 17 
MM orienterede om regnskabet for 1. kvartal ikke indeholdt nogen overraskelser og bad om at man 

stillede spørgsmål til det udsendte materiale. 

 

LG orienterede bestyrelsen om at han havde gennemgået det udsendte materiale og ingen 

bemærkninger havde til dette. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

6. Honorering af bestyrelsesmedlemmer – bilag 18 
JET orienterede om det af MM udarbejdede forslag til honorering af de tre øvrige 

bestyrelsesmedlemmer, herunder at den årlige bestyrelsesmiddag til gengæld udgår. 

 

Det udsendte forlag til honorering blev enstemmigt godkendt. 

 

7. Gavepolitik – bilag 19 
JET gennemgik det udsendte forslag til gavepolitik. Enighed om at det er en god ide med faste 

rammer for gave politik. 

 

Det udsendte forslag til gave politik blev enstemmigt godkendt. 

 

8. Orientering fra Kristrup Vand Service – bilag 20 

MM orienterede kort om det udsendte kvartalsregnskab i serviceselskabet, som udvikler sig 

som forventet. Det er småt med likvider, men dette vil ændre sig i løbet af året. Et vandværk 

har forespurgt om vi kan være behjælpelig med vedtægtsændringer og efterfølgende 

selskabsændring, hvilket MM har givet forhåndstilsagn om. 

 

9. Nyt vandværk status – bilag 21 
På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at fremsende rapporten fra Krüger til Randers Kommune 

for at få en forhåndstilkendegivelse. Resultatet heraf er en tilbagemelding, der er meget positiv i 

forhold til vort foreløbige oplæg, både fra plan, byggesag og vandforsyning. 

 

MM orienterede så om hvilke muligheder der er fremad, nemlig at 

• Vi får Krüger til at udarbejde et forslag til skitseprojekt til bestyrelsesmødet i august. Denne 

vil danne baggrund for ansøgningen til Randers Kommune om tilladelse til etablering af ny 

produktionslinje. 

• At grunden ryddes for beplantning i efteråret 2021 

• Vi får lagt de tre grunde sammen, således at vi er mere frie i forhold til placering af ny 

bygning og at vi måske kan slippe helt eller delvis for tilslutningsafgifter til el og spildevand. 

 

Bestyrelsen drøftede herefter bla. muligheden for at genbruge komponenter fra Gl. 

Clausholmvej, økonomi og sløjfning af boringer på Gl. Clausholmvej. 
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MM orienterede om at genbrug af komponenter fra Gl. Clausholmvej ikke er en 

mulighed, da dette værk skal være i fuld drift til det nye værk overtager driften fra Gl. 

Clausholmvej. Det vil formentlig heller ikke være økonomisk en god ide. Den seneste 

prisberegning viser, efter bortfald af drifts- og afskrivningsomkostninger på Gl. 

Clausholmvej med tillæg af de nye omkostninger på Asser Ris Vej at en gennemsnitlig 

forbruger vil få en udgift af kr. 5,00/måned. De to boringer på Gl. Clausholmvej skal 

efterfølgende sløjfes efter gældende regler. 

 

Enighed om at MM får Krüger til at udarbejde skitseprojekt til bestyrelsesmødet i 

august, at grunden ryddes for beplantning i efteråret 2021 og at de tre nuværende grunde 

sammenlægges til en. 

 
10. Generalforsamling 

Mulighederne for at afholde generalforsamling ser ud at blive forbedret. Da det, iht. 

vedtægter skal varsles med 21 dages varsel vil det enten kunne blive sidst i juni eller starten 

af september. 

 

Enighed om at september vil være en mulighed, se pkt. 11. MM indrykker annonce i Din 

Avis i uge 33 

 
11. Fastsættelse af næste møde 

Bestyrelsesmøde onsdag den 25. august 2021 kl. 18.00 på Asser Rigs Vej 54 

Bestyrelsesmøde torsdag den 9. september 2021 kl. 17.00 på Restaurant Tronborg, Grenåvej 2 

Generalforsamling torsdag den 9. september 2021 kl. 19.00 på Restaurant Tronborg, Grenåvej 2 

 

12. Eventuelt 

JET orienterede om at han har opsagt sin stilling og går på pension til august. 

 

JEJ orienterede om at han havde sat sit hus til salg og at de stadig ville være i postnummer 8960, 

men det var jo ikke sikkert at det kunne blive i forsyningsområdet. 

  



Referent: Michael Mose 

 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 25. august 2021 af 

 

 

 

 

 

Jens-Erik Thomsen  Lasse Rasmussen 

 

 

 

 

 

Leif Gindesgaard  Helle Johansen 

 

 

 

 

 

Jon Erik Jensen 

 

 

 

 

 

 


