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5. november 2021 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 4. november 2021 
 

Til stede:  

Jens-Erik Thomsen - JET 

 Lasse Rasmussen – LR 

 Leif Gindesgaard – LG 

 Helle Johansen – HJ 

 Jon Erik Jensen - JEJ 

 & 

 Michael Mose – MM 

 

JEJ deltog ikke i punkterne 4 – 7. 

 

 

1. Underskrift af protokol/referat 
Bestyrelsen har tidligere, i forbindelse med låneansøgning, underskrevet referaterne elektronisk. JET 

underskrev referatet fra generalforsamlingen. Dirigenten har tidligere underskrevet. 

 

2. Meddelelser fra formanden 
1. ansøgning til KommuneKredit – bilag 34 

Byrådet har godkendt vores ansøgning om at stille en kommunegaranti. KommuneKredit har 

efterfølgende bedt bestyrelsen om at skrive at det er en låneansøgning vi besluttede på sidste 

møde. MM har udfærdiget dokumentet, som blev underskrevet. MM fremsender til 

KommuneKredit. Randers Kommune skal ligeledes bekræfte at garantien også gælder 

byggekredit. (er efterfølgende modtaget med ok) 

2. samarbejde vandværker 

JET orienterede om de eksisterende vandværker vi samarbejder med. Vi har yderligere 

fremsendt tilbud til Strømmens Vandværk, som de har takket nej til. Vorup Vandværk har 

henvendt sig om samarbejde, hvilket vi arbejder videre på. JEJ oplyste navn og 

telefonnummer på et muligt samarbejdsemne. MM tager kontakt. 

 

Orienteringen i øvrigt taget til efterretning. 

 

3. Orientering ved vandværksbestyreren 

1. driftsrapport – bilag 35 

MM orienterede om to yderligere sager der er fremkommet. Vi har fået udlagt vores BNBO, 

men pga. en god beskyttelse af vort grundvandsmagasin skal der ikke foretages en indsats. 

Bestyrelsen besluttede at formanden skal udfærdige et brev til Ejerforeningen Solhøj om at 

undlade at bruge pesticider med henvisning til det udsendte brev fra Randers Kommune, 

som de enkelte grundejere (med CVR.nr.) indenfor vores udlagte BNBO også har modtaget. 

 

I boring 3 skal der udskiftes en niveau føler, der er gået itu. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

  



2. Vandrådet og VPU 

MM orienterede om generalforsamlingen i Vandrådet, hvor LR & MM deltog. MM genvalgt 

som revisorsuppleant.  De samme deltog også i VPU´s generalforsamling, hvor MM blev 

valgt til bestyrelsen. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

3. sammenlægning af grunde – bilag 36 

De tre grunde på Asser Rigs Vej er nu blevet lagt sammen til en. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

4. nyt vandværk 

MM orienterede om udviklingen siden sidst. Arkil har trukket sig fra projektet, hvilket 

betyder at vi (Krüger) nu selv skal finde arkitekt og ingeniør til udarbejdelse af tegninger og 

beregninger. Disse er fundet til en budgetpris på kr. 230.000. 

 

Efter nogen debat enighed om at vi fortsætter projektet. 

 

5. byggelinjer Clausholmvej – bilag 37 

MM orienterede om sagen, som er blevet godkendt på mødet i Miljø- og teknikudvalget den 

25. oktober 2021. Vi får nu mulighed for at anmode kommunen om at overtage hele 

ejendommen. 

 

Enighed om at vi skal benytte os af den mulighed. 

 

4. Økonomi 

1. budgetopfølgning – bilag 38 

Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale. LG gav udtryk for at 

bemærkningerne var gode og gav mening. 
2. takstblad 2022 – 2023 – bilag 39 

MM orienterede om baggrunden for de foretagne opskrivninger, som Randers Kommune nu 

mener bør rettes. MM har skriftligt orienteret kommunen om baggrunden og vi afventer 

yderligere fra kommunen. 

3. Kristrup Vand Service – bilag 40 

MM orienterede kort om arbejdet med at ramme så tæt på 0 som muligt ved årsskiftet. Det 

har vi nu to måneder til at nå. Forventningen er at det vil lykkedes. 

 

Orienteringerne taget til efterretning 

 

5. Nyhedsbrev 2022 – bilag 41 

Nyhedsbrevet blev godkendt. Bestyrelsen drøftede kort hvem der var på valg og opfordrede HJ til at 

finde en afløser i boligforeningen, hvis hun ønsker at stoppe. 

 

6. Næste møder 

27. januar 2022 (årsrapport) og 24. marts 2022 (generalforsamling) 
 

7. Eventuelt 

Bortset fra løs snak – intet. 
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Referent: Michael Mose 

 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 27. januar 2022 af 

 

 

 

 

 

Jens-Erik Thomsen  Lasse Rasmussen 

 

 

 

 

 

Leif Gindesgaard  Helle Johansen 

 

 

 

 

 

Jon Erik Jensen 

 

 

 

 

 

 


