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 Lasse Rasmussen – LR 

 Leif Gindesgaard – LG 
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 Jon Erik Jensen - JEJ 

 & 

 Michael Mose – MM 

 
 

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

 

2. Meddelelser fra formand/næstformand 
a. Generalforsamling Vandrådet – bilag 8 

LR gennemgik forløbet på generalforsamlingen, som blev afholdt hos AnneMarie, herunder 

at de nu gerne vil arbejde med BNBO. LR gjorde i den forbindelse opmærksom på at det jo 

var Vandrådet der stiftede VPU for at de skulle tage sig af den del. MM supplerede med en 

orientering om nyvalget til bestyrelsen. 

b. Generalforsamling VPU – bilag 9 

LR orienterede om forløbet på generalforsamlingen, som blev afholdt hos Vandmiljø 

Randers. JET blev genvalgt som suppleant. Der var en god orientering om, hvor langt man 

var kommet med BNBO, som skal være på plads inden udgangen af i år. 

c. Sprøjtefri kampagne 

Der iværksættes en sprøjtefri kampagne af VPU for deres medlemmer. Der bliver trykt 

brochurer med klistermærker til omdeling i forsyningsområdet. VPU vil lave fælles presse 

på arrangementet. Udgifter betales af VPU. Bestyrelsen bakkede projektet op og er klar til at 

omdele når materialet er klar. 

 

Ud over ovenstående var der en kort drøftelse af Nordic Waste og GKA på Haraldsvej. Tilfredshed 

med at GKA tilsyneladende er udsat og måske nu erstattes af aflevering af overskudsvarme til 

fjernvarmeselskabet, men stadig utilfredshed med sagen hos Nordic Waste. 

 

Orienteringerne blev taget til efterretning. 

 

3. Gl. Clausholmvej 3 – bilag 10 & 11 
Randers Kommune har fremsendt udkast til afgørelse i sagen om overtagelse af ejendommen, som er 

et afslag. MM har lavet udkast til høringssvar. Denne blev med få rettelser godkendt. MM har 

kontaktet et udenbys advokatselskab for at få en forhåndstilkendegivelse. 

 

Enighed om at vi lader sagen gå i taksationskommissionen og lader en advokat føre sagen der. 

 

 



4. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 12 
Ud over det udsendte materiale orienterede MM om 

• at han havde haft et nedbrud på sin computers harddisk, men alle data var blevet reddet og 

lagt på ny harddisk 

• at han af Systemcenter var blevet rådet til at kontakte vores fiber/telefoni operatør for en 

hurtigere forbindelse. Det har resulteret i en ny aftale, hvor vi på årsplan kan spare kr. 4.800. 

Fiberforbindelsen beholdes i Vandværket, mens telefonidelen overføres til Service selskabet. 

• At han af Systemcenter var blevet rådet til at få en avanceret firewall, som fungerer således 

at den aktivt holder øje med de aktiviteter der er på fiberdelen. Pris ca. kr. 19.000. 

• At Blue Idea har fremsendt tilbud på nyt SMS varslingssystem til erstatning for det system 

vi har nu. 

 

Orienteringen taget til efterretning og at ny telefoni/fiber aftale & ny firewall iværksættes. 

 

5. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 13 
MM orienterede ganske kort om regnskabet for 1. kvartal 2022. Flytter på Kristrupvej betaler 

formentlig ikke. 

 

Orienteringen taget til efterretning og beløbet på Kristrupvej afskrives. 

 

6. Orientering fra Kristrup Vand Service – bilag 14 
Ud over det udsendte materiale orienterede MM om at han havde været i Langå og lavet opmåling. 

Langkastrup Vandværk har henvendt sig om opmåling om ca. 8 dage. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

7. Nyt Vandværk status 
MM orienterede om 

• At byggetilladelse nu var kommet. Eneste udfordring er at der skal etableres 4 P-Pladser. 

• At der er lavet aftale med Miljø- & Teknik forvaltningen om at tilladelsen til nyt vandværk 

kommer separat (om 2-3 uger) og at tilladelsen til at etablere filtra flonit kommer efter 

politisk behandling i Miljø- & Teknik udvalget den 14. juni 2021. 

•  Her ud over skal der komme en tilladelse til at etablere nedsivningsbassin. Denne skal 

etableres før byggeri går i gang. 

• At udbud kan foretages før sommerferien, således at byggestart vil være i august. 

 

Bestyrelsen drøftede herefter prisudviklingen og muligheden for at få solgt Gl. Clausholmvej 3 til 

kommunen. MM forventer at vi kan egenfinansiere beløb der overstiger det optagne lån, men at vi 

måske skal få en kassekredit, som vi tidligere har haft. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

8. Fastsættelse af næste møder 
Bestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2022 kl. 18.00 på Asser Rigs Vej 54 

Bestyrelsesmøde onsdag den 23. november 2022 kl. 18.00 på Asser Rigs Vej 54 

Bestyrelsesmøde onsdag den 25. januar 2023 kl. 18.00 på Asser Rigs Vej 54 

Bestyrelsesmøde den 22. marts 2023 kl. 17.00 på Restaurant Tronborg, Grenåvej 2 

Generalforsamling torsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00 på Restaurant Tronborg, Grenåvej 2 

Konstituering onsdag den 22. marts 2023 efter generalforsamlingen. 

 

9. Eventuelt 
Intet. 
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