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Referat fra bestyrelsesmødet den 18. august 2022 
 

Til stede:  

Jens-Erik Thomsen - JET 

 Lasse Rasmussen – LR 

 Leif Gindesgaard – LG 

 Helle Johansen – HJ 

 Jon Erik Jensen – JEJ 

 & 

 Michael Mose – MM 

 

Inden bestyrelsesmødet deltog Flemming Slyngborg - FNS, KrügerVeolia. Han fremlagde resultatet af 

udbudsrunden i forbindelse med det nye vandværk. 

 

 

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

 

2. Meddelelser fra formand/næstformand 
1. møde med Verdo 

JET orienterede om det seneste møde, som blev afholdt på kraftvarmeværket, bla. Om 

• Deltagere var Assentoft, Dronningborg, Strømmen og Kristrup. 

• Vorup har meddelt at de ikke længere ønsker at deltage i disse møder 

• At deltagerne orienterede om status på de enkelte værker. 

Dette førte til en drøftelse af om vi skulle fortsætte med at deltage i disse møder. Det 

aftaltes at vi skal prøve at holde et møde Vorup. MM er tovholder. 
2. sprøjtefri kampagne 

LR orienterede om planlægningen af omdelingen, hvor MM havde ydet hjælp til 

planlægning og optælling af materiale til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Der var enighed 

om at det var gået fint, enkelte forbrugere har fået to gange. 

 

Orienteringerne i øvrigt taget til efterretning. 

 

3. Nyt vandværk – bilag 15 

En enig bestyrelse syntes godt om det af FNS fremlagte materiale og fandt at det var en god 

gennemgang med mulighed for besvarelse af spørgsmål undervejs. Efter at FNS havde forladt 

bestyrelsesmødet drøftede bestyrelsen det fremlagte materiale. Der var en udbredt utilfredshed over 

prisstigningerne, især over stigningen på bygningsentreprisen. MM skal tage en snak med Krüger om 

dette. Der ud over var der stor tilfredshed med at det, hvor det er muligt, er lokale leverandører. Flere 

lokale leverandører har takket nej af forskellige årsager. Enighed om at vi fortsætter og at manglende 

finansiering skal tages som kassekredit. MM kontakter Sparekassen. 

 

1. bygningsentreprise 

Bygning: enighed om at vælge billigste tilbud, som også er lokal. 

El: enighed om at vælge billigste tilbud, som også er lokal 



2. maskinentreprise 

her følges Krügers indstilling og SRO bliver vor eksisterende leverandør. 

 

4. Orientering ved vandværksbestyrer – bilag 16 
Da det var længe siden materialet var udsendt orienterede MM om de ting der var hændt siden 

udsendelsen 

• Grønbakken – her har vi kun haft udgift til smed 

• Holger Danskes Vej – her har der været brud i et brandskab med et spild på 168m3 

• Asser Rigs Vej – her har en forbruger haft et brud under gulv 

• Toftagervej – en forbruger kontaktet da måler i forbindelse med aflæsning melder lækage 

• Ørneborgvej – her frakobles den 22. august 2022 

• Kommunen har overfor advokat bekræftet at sagen vedr. Gl. Clausholmvej 3 er sendt til 

taksationskommissionen 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

5. Økonomi 
1. Regnskab 2. kvartal 2022 – bilag 17 

MM orienterede ganske kort om regnskabet for 2. kvartal. LG bemærkede blot at 2. kvartal jo 

var ”lille”, da der jo ikke er indtægter i dette kvartal. Taget til efterretning. 

2. Forbrugerklage vedr. antallet af faste afgifter pr. 1.1.2023 

MM orienterede om baggrunden for vores takstpolitik, herunder hvad der ligger bag begrebet 

forsyningsenhed. Enighed om at der skal opkræves pr. hal og at det ingen betydning har at en 

lejer har fået afbrudt vandforsyningen. Dette meddeles ejer af MM. 

 
6. Kristrup Vand Service ApS. 

1. generelt 

Største kunde er os selv. Øvrige vandværker har fået faktura for første halvår. 

3. økonomi – bilag 18 

Der var ingen bemærkninger til det udsendte materiale. Taget til efterretning. 

 

7. Eventuelt 

MM orienterede om at Vandrådet afholder temaaften den 27. september 2022 Hos AnneMarie. MM 

sørger for tilmelding, hvis man ønsker man at deltage. Dette skal ske inden den 20. september 2022. 

 

Da dette var sidste bestyrelsesmøde, JEJ deltog i, takkede JET for tiden sammen i bestyrelsen og gav 

udtryk for at JEJ altid havde været et engageret bestyrelsesmedlem og overrakte en lille 

erkendtlighed til JEJ. 

 

JEJ takkede for tiden i bestyrelsen og hvis vi skulle have noget omdelt en anden gang, ville han 

gerne hjælpe. 
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Godkendt på bestyrelsesmødet den 23. november 2022 af 

 

 

 

 

 

Jens-Erik Thomsen  Lasse Rasmussen 

 

 

 

 

 

Leif Gindesgaard  Helle Johansen 

 

 

 

 

 

Jon Erik Jensen 

 

 

 

 

 

 


