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Referat fra generalforsamlingen torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.00 

 

Restaurant Tronborg – Grenåvej 2 

 

16 interessenter mødt. 

 

Formand Jens-Erik Thomsen bød de fremmødte velkommen til generalforsamlingen. 

  

1. Valg af dirigent 

Aage Stenz blev foreslået og valgt. 

Generalforsamlingen blev erklæret lovlig, idet indvarslingen var sket ved annonce i Din Avis den 2. 

marts 2022 og havde været annonceret på hjemmesiden siden 18. februar 2022. 

 

Der var ingen indvendinger mod lovligheden af afholdelse af generalforsamling. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formand Jens-Erik Thomsen fremlagde bestyrelsens beretning: 

 

I forbindelse med at Clausholmvej skal være adgangsvej til den nye havnevej, har Randers 

Kommune tinglyst nye byggelinjer på den grund på hjørnet af Clausholmvej og Kristrupvej, hvor 

vandværket har to boringer. Byggelinjerne, som liger 10 meter fra vejmidte betyder, at man tager ca. 

200 m2 fra grunden som nu er reserveret til vejudvidelse. Det vil medføre at der ikke mere er plads 

til teknikbygning og rentvandstank. Derfor har Kristrup Vandværk ansøgt Randers Kommune om, at 

Kommunen overtager ejendommen, da det ikke mere kan bruges til sit oprindelige formål. Sagen er 

under behandling hos kommunen og vi afventer svar. 

 

Ved rettidig omhu havde vi i Vandværket forudset at situationen kunne opstå. Derfor er vi godt i 

gang med planlægningen af opførelsen af en ny forsyningslinje på Asser Rigs Vej til erstatning for 

anlægget på Clausholmvej, som lukkes. Udover de sidst tilkomne byggelinjer, er bygningen på 

arealet i så dårlig stand, at det var et spørgsmål om tid, før man skulle renovere for en million, eller 

etablere nyt. Det har vi så valgt at gøre, og vi har en tegning af, hvordan den nye forsyningslinje 

kommer til at se ud. 

 

Byggeriet kommer til at koste ca. 8 mill, og det lån er allerede hjemtaget fra KommuneKredit, for at 

komme de stigende renter i forkøbet. Pengene står på Vandværkets konto hos Skat, hvorved vi sparer 

negativ rente og nu venter vi på at hele processen kan sendes i udbud – selvfølgelig ved brug af 

lokale håndværkere, hvor det er muligt. 

 

Og hvad vil det så koste forbrugerne hos Kristrup Vandværk?  Vandværket har mistet Sekura 

grundet flytning og det betyder et tab af indtægt på 8.000 m2 svarende til 83 parcelhuse i snit. Dette 

tab sammen med ekstraudgiften til anlæg af den nye forsyningslinje vil medføre en stigning af prisen 

på vand fra Kristrup Vandværk med ca. 150 kr om året. Vi er så fremtidssikret med det nyeste nye i 

maskineri og bygning. Medmindre at andre kommer og ødelægger vores vand. 

 

Det fører til det næste emne; 

Nordic Waste. Firmaet renser forurenet jord og andet materiale fra sin plads på det gamle Lecaværk i 

Ølst Man har søgt om at udvide arealet til behandling af det indkomne forurenede materiale, og den 



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

Asser Rigs Vej 54 – Kristrup – 8900 Randers 

www.kristrup.dk 

Tlf. 86 40 98 82 – e-mail: kontor@kristrup.dk 

kontortid mandag – torsdag 12.30 – 13.30 

 

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 

ønskede udvidelse vil medføre, at der arbejdes med forurenet materiale i det samme område, hvor 

Kristrup, Haldrup og Sdr. Borup Vandværker, har deres grundvandsmagasin.  

Vi har indsendt høringssvar imod planerne om udvidelse til Randers Kommune, og det er der 

heldigvis 78 andre som også har gjort inden høringsfristens udløb. På trods af kommunens 

anbefaling af udvidelsesplanerne, har en enkelt politiker haft opmærksomhed på sagen, som han har 

anmodet om, at den behandles i udvalget for teknik og miljø. Nordic Waste ramte aviserne en gang 

mere da det viste sig, at man vaskede sine forurenede maskiner i det fri, og at vaskevandet løb 

direkte i Alling Å. Desværre har kommunen ikke tid til at tage prøver før den 20. i denne måned, og 

så er det beskidte vand nok opløst i Åen. 

 

Afslutningsvis takkede formanden for samarbejdet i bestyrelsen og rettede en tak til 

vandværksbestyreren for godt arbejde i årets løb. 

 

En forbruger spurgte til risikoen for en kommunal overtagelse og en anden forbruger spurgte ind til 

sagen vedr. Nordic Waste i Ølst. Formanden orienterede om risiciene i Ølst set fra Vandværkets 

synspunkt og at der ikke var en risiko for kommunal overtagelse, men en anden forsyning måske var 

interesseret. Vandværksbestyreren supplerede med at kommunen er kommunal myndighed med 

tilsynspligt og ikke driver vandværker. Vi er en primær forsyning med de forpligtigelser det giver og 

dem overholder vi. 

 

Generalforsamlingen gav sin fulde opbakning til det i beretningen fremkomne og beretningen blev 

enstemmigt godkendt. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Vandværksbestyreren gennemgik hovedtallene med korte kommentarer og gjorde opmærksom på at 

man jo havde mulighed for at hente regnskabet før generalforsamlingen. 

 

Resultatet blev en underdækning i 2020 på tkr. 207. 

 

En forbruger spurgte ind til elprisen. Vandværksbestyreren orienterede om at vi har en fast aftale og 

indtil nu har vi ikke været så hårdt ramt på prisen. 

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 

Vandværksbestyreren orienterede om at generalforsamlingen i år skal godkende budgettet for 2023, 

idet budgettet for 2022 blev godkendt på generalforsamlingen i 2021. 

 

Budget og takstblad blev, uden spørgsmål, enstemmigt godkendt. 

 

5. Fremlæggelse af grønt regnskab til orientering 

Vandværksbestyreren orienterede kort om baggrunden for udarbejdelse af grønt regnskab. 

 

Det grønne regnskab blev taget til efterretning. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 



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

Asser Rigs Vej 54 – Kristrup – 8900 Randers 

www.kristrup.dk 

Tlf. 86 40 98 82 – e-mail: kontor@kristrup.dk 

kontortid mandag – torsdag 12.30 – 13.30 

 

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 

7. Valg af 

a. Bestyrelsesmedlemmerne Helle Johansen og Jon Erik Jensen er på valg. Begge to blev, uden 

modkandidater, genvalgt. 

b. 2 suppleanter til bestyrelsen: Martin Thau blev genvalgt (1. suppleant) og Per Simonsen blev 

nyvalgt (2. suppleant). 

 

8. Eventuelt 

 

En forbruger spurgte ind til mails fra Strømmens Vandværk ved driftsforstyrrelser. Formanden 

henviste til Strømmens Vandværk. En anden forbruger spurgte ind til kommunens mulige køb af Gl. 

Clausholmvej 3. Formand og vandværksbestyrer svarede at vi endnu ikke havde oplyst vores ønske 

om pris, men at den ville forventes at blive mellem 0 og 8 mill. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden. 

 

Jens-Erik Thomsen takkede dirigenten for indsatsen og afsluttede generalforsamlingen. 

 

 

 

Referent: Michael Mose 

 

Referatet godkendt af: 

 

 

 

 

Aage Stenz / dirigent   Jens-Erik Thomsen / formand 


