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25. marts 2022 

 

Referat fra bestyrelsesmødet 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. Underskrift af protokol 

Protokollen blev underskrevet. 

 

2. Meddelelser fra formanden 

JET orienterede om: 

• Hvad han ville komme ind på, på generalforsamlingen. Aage Stenz foreslås som dirigent. 

• Suppleret af MM blev der orienteret om byggelinjerne på Clausholmvej, som 

Landinspektørfirmaet har lagt ind på kort. Dette kort fremsendes som bilag til høringssvaret, 

som Danske Vandværker har været os behjælpelig med. 

• I sagen vedr. Nordic Waste er der indgivet 78 høringssvar ud over vores svar. Forslaget til 

lokalplan godkendes formentlig, idet forvaltningen stadig mener at der ingen risiko er for 

vores indvindingsområde. 

 
Orienteringen taget til efterretning 

 

3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 7 

MM orienterede ud over det udsendte materiale om 

• At der er udtaget vandanalyser på begge værker og på ledningsnet. Ud over problemer med 

ammonium og nitrit på Gl. Clausholmvej er der ingen overskridelser, det vil sige at vi 

overholder kravene hos forbruger. Vi skal helst ikke bruge for mange penge på Gl. 

Clausholmvej, når det nu skal nedlægges inden for overskuelig tid. 

• At alluminiumsanborig var smuldret væk på Kristrupvej mandag. Vandforsyning afbrudt ca. 

5,5 time. MM orienterede også om tiden i sådan en sag, bla. Bybusser, politi og beredskab. 

• At der kommer 7 skoleklasser på besøg i næste uge, mandag – onsdag. 

 
Orienteringen taget til efterretning. 

 

4. Status nyt vandværk 

a. Tilladelser Randers Kommune 

MM og Flemming Slyngborg, Krüger har haft et møde med to medarbejdere hos Randers 

Kommune. Det var et meget positivt møde og vi fik ros for at bygge så det falder ind i 



miljøet, at vi tænker på nedsivningsanlæg i stedet for at lede til kloak. Forventet 

sagsbehandlingstid 1,5 måned (sidst i april). Vi sender ikke i udbud før tilladelser foreligger. 

b. Lån - udbetalt 

Lånet er udbetalt og efterfølgende indsat på vores Skatte konto. 

 

5. Eventuelt 

GKA på Haraldsvej, sidste to skyldnere og Verdo møder blev kort drøftet. 

 

Referent: Michael Mose 

 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. maj 2022 af 
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