
Kristrup Vandværk a.m.b.a. 
- SE. NR. DK – 34 744 726 - 

Asser Rigs Vej 54 – Kristrup – 8960 Randers SØ 

www.kristrup.dk 
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Ved driftsforstyrrelser rettes henvendelse 

til vandværksbestyreren på mobiltlf.: 41 60 98 82 
 

Pengeinstitut: Sparekassen Kronjylland Kristrup Afd. 

konto 9333 333 56 13 960 

 

Stiftet 24. april 1905 

 

- din lokale vandforsyning 

25. marts 2022 

 

Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde den 24. marts 2022 

 

Til stede: 

 Jens-Erik Thomsen – JET 

 Lasse Rasmussen – LR 

 Leif Gindesgaard – LG 

 Helle Johansen – HJ 

 Jon Erik Jensen - JEJ 

  

& 

 

 Michael Mose – MM 

 

 

 

1. Konstituering 

JET valgt til formand, LR valgt til næstformand og MM udpeget til sekretær. 

 

2. Fastsættelse af næste møde 

18. maj 2022 kl. 18.00 på Asser Rigs Vej 54. Dette skulle starte med syn af vandværker, men der er 

enighed om at vi i år springer over. 

 

3. Eventuelt 

Der er generalforsamling i Vandrådet den 21. april og i VPU den 25. april. JET er suppleant i VPU 

og genopstiller gerne. VPU får trykt sprøjtefrie brochurer. MM håber at flere vandværker vil deltage 

i dette, så kampagnen bliver mere synlig. 

 

Dette førte til en drøftelse af om vi skal lave en gimmick i den anledning og få folk til at aflevere 

deres sprøjtegifte på værket. Enighed om at vi skal prøve at lave noget sådant i forbindelse med 

åbent hus, når det nye vandværk er færdigt. 

 

Der blev kort drøftet pølsevogn i forbindelse med dette åbent hus, men også i forbindelse med 

rejsegildet. Enighed om at det skal være en pølsevogn med personale, således at bestyrelsen har ”frie 

hænder”. 
 

Referent: Michael Mose 

 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. maj 2022 af 

 

 

 

 

 

Jens-Erik Thomsen   Lasse Rasmussen 

    

 



 

 

Leif Gindesgaard   Helle Johansen 

 

 

 

 

Jon Erik Jensen 


