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Referat fra bestyrelsesmødet den 25. august 2021 
 

Til stede:  

Jens-Erik Thomsen - JET 

 Lasse Rasmussen – LR 

 Leif Gindesgaard – LG 

 Helle Johansen – HJ 

 Jon Erik Jensen - JEJ 

 & 

 Michael Mose – MM 

 

Inden bestyrelsesmødet deltog Flemming Slyngborg & Jan Østergaard, begge KrügerVeolia. De fremlagde 

resultatet af det udarbejdede skitseprojekt. 

 

 

1. Underskrift af protokol/referat 
Der er ikke fremsendt bemærkninger til referatet, så protokollen blev underskrevet. 

 

2. Meddelelser fra formanden 
1. Grundvandskøleanlæg status – bilag 22 

Firmaet har, på vores initiativ, inviteret Randers Kommune og vandværket til et møde på 

fabrikken. 

Vi havde foreslået at man i stedet brugte Verdo varme som aftager af overskudsvarmen. 

Dette ville Verdo Varme gerne, men var ikke klar til at aftage dette for nuværende. 

Resultatet af mødet blev at Randers Kommune efterfølgende har givet tilladelse til 

prøveboring, som vil blive udarbejdet som en af de fire boringer der skal bruges. MM lægger 

referatet fra mødet på intranettet. 

2. Møde med Verdo 

Vi (JET, LR & MM) har deltaget i et møde med Verdo med henblik på at klarlægge hvilke 

interesser vi, som vandværker, har i forbindelse med samarbejde. Det blev aftalt at der skulle 

være et opfølgende møde om et par måneder med formand og næstformand. Dette møde har 

de allerede inviteret til med en deltager fra hvert vandværk. Enighed om at takker for 

invitationen men at vi kommer formand, næstformand og driftsleder. MM lægger materialet 

på intranettet. 

3. Tilbud til Strømmens Vandværk – bilag 23 

MM har udarbejdet et oplæg til Strømmens Vandværk om forbrugsafregning. Dette førte til 

en god debat om hvilke arbejdsopgaver MM skal bruge tid på. Til næste gang skal MM 

indhente tilbud på rengøring af kontor/mødelokale/arkivrum og toilet, samt indhente pris på 

robotplæneklipper på Asser Rigs Vej. 

 

Orienteringen i øvrigt taget til efterretning. 

 

3. Nyt Vandværk på Asser Rigs Vej 

En enig bestyrelse syntes godt om det af KrügerVeolia fremlagte skitseprojekt og selve 

fremlæggelsen var god uden for mange tekniske detaljer. Efter en god debat om projektet og enkelte 



detaljer i det, er der enighed om at vi laver en samarbejdsaftale med KrügerVeolia. MM sætter det i 

værk. 

 

4. Orientering ved vandværksbestyrer – bilag 24 
MM knyttede et par kommentarer til udvalgte punkter på det fremsendte materiale og orienterede der 

ud over om sammenlægningen af de tre grunde på Asser Rigs Vej, hvor nye skel er afsat og i den 

forbindelse sker der en berigtigelse af skel mod vest, hvor naboens garage er bygget ind over 

gammelt skel. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

5. Økonomi 
1. Regnskab 2. kvartal 2021 – bilag 25 

MM orienterede ganske kort om regnskabet for 2. kvartal. LG bemærkede blot at 2. kvartal jo 

var ”lille”, da der jo ikke er indtægter i dette kvartal. Taget til efterretning. 

2. Takstbudget 2022-2026 – bilag 26 

MM orienterede om de steder der er markeret med rødt. Det er der hvor der er ændringer i 

forbindelse med byggeri af nyt vandværk. Takstbudgettet blev godkendt. 

3. Investerings- & anlægsplan – bilag 27 

MM gennemgik planen, især de steder der vil blive ændret i forbindelse med byggeri af nyt 

vandværk og VMR´s seperatkloakering. Planen blev godkendt. 

4. Takstblad 2022 – bilag 28 

Takstbladet godkendt og indsendes nu til Randers Kommune. 

5. Regnskab Kristrup Vand Service – bilag 29 

MM orienterede kort om det udsendte materiale. Vi vil forsøge at ramme 0 ved året udgang så 

skattebetalingen bliver minimal. Taget til efterretning. 

 
6. Generalforsamling 

MM har lavet aftale om dirigent. Efterfølgende en kort debat om nyt emne til suppleant og om 

boligforeningens repræsentant. Vi mødes på Tronborg den 9. september 2021 kl. 17.00 

 

7. Eventuelt 

MM orienterede om at LR og MM havde deltaget i generalforsamlingen i VPU og at MM var blevet 

valgt til bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen drøftede muligheden om at få orienteret om byggeri af nyt vandværk. Enighed om at det 

er i bestyrelsens beretning og at MM udarbejder stikord til formanden om emner i beretningen. 
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Godkendt på bestyrelsesmødet den 9. september 2021 af 

 

 

 

 

 

Jens-Erik Thomsen  Lasse Rasmussen 

 

 

 

 

 

Leif Gindesgaard  Helle Johansen 

 

 

 

 

 

Jon Erik Jensen 

 

 

 

 

 

 


