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Referat fra bestyrelsesmødet den 23. november 2022 
 

Til stede:  

Jens-Erik Thomsen - JET 

 Lasse Rasmussen – LR 

 Leif Gindesgaard – LG 

 Helle Johansen – HJ 

 & 

 Michael Mose – MM 

 

Fraværende med afbud: 

 Martin Thau - MT 

 

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

 

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

JET orienterede om de seneste møder med Assentoft og Floes, som var de årlige møder. 

Begge gav udtryk for at de var glade for samarbejdet med os og det fortsætter. Assentoft er i 

en proces med at hjælpe de små værker omkring dem. 

 

Her ud over har vi afholdt et møde med formand/næstformand fra Vorup Vandværk. Her 

besluttede vi, at vi betaler for undersøgelser af et samarbejde. Her supplerede MM en 

gennemgang af det af Krüger udarbejdede materiale. Efterfølgende har vi aftalt, at begge 

bestyrelser og MM skal have et fælles møde på Restaurant Tronborg. MM skal orientere 

Vorup om at vi kan den 10., 17. eller 24. januar 2023 med start kl. 17.00. 

2. fordeling af opgaver i bestyrelsen 

MM har givet udtryk for at det måske ikke var rimeligt i forhold til bestyrelsen og 

andelshaverne, at det var ham alene der havde ansvaret i forbindelse med byggeri af nyt 

vandværk. Derfor har formandskabet besluttet at formand tager sig af økonomi og 

næstformand tager sig af selve byggeriet. Begge i samarbejde med MM. 

3. indkaldelse af 1. suppleant 

Martin Thau indtrådte i bestyrelsen den 1. september 2022 efter at Jon fratrådte, pga. 

fraflytning. MT har accepteret posten, er fraværende i dag pga. arbejde, men har lagt de 

fremtidige datoer i sin kalender. 

 

Orienteringerne taget til efterretning. 

 

3. Orientering ved vandværksbestyreren 

1. driftsrapport – bilag 19 

MM gennemgik kort den udsendte orientering. Vedrørende vandanalyser er rentvandstanken 

blevet undersøgt med ROV (undervandsdrone). Omkostningerne vedr. reparation 

undersøges og sættes i værk. Ny analyse på ledningsnet udtages torsdag morgen. Her ud 

over orienterede MM om 



• henvendelse fra Randers Kommune om, hvad vi agter at gøre ved varslede 

strømudfald. Der er lagt en kort besked på vandværkets hjemmeside(forsiden) om at 

vi vil varsle via sms. 

• henvendelse fra Randers Kommune om udtagelse af analyser for PFAS-stoffer. 

Disse er taget på ledningsnet og resultatet er at vi ligger under 

grænseværdi/detektionsgrænsen. 

• at Bjørn Christiansen Landinspektører har gennemgået vort forsyningsområde for 

tinglysninger. Resultatet er at der ikke ligger nogen der skal aflyses, men at vi har 4 

steder, hvor vi skal have tinglyst vore vandledninger, hvilket de er sat i gang med. 

• at MasterCard (tidligere NETS) har meddelt ændrede opkobling, som implementeres 

fra august 2023. Det betyder at vi allerede nu skal genere nye nøgler til hvert enkelt 

vandværk. 

• at converteren der bruges ved aflæsning af vandmålere ikke rigtigt længere ville 

modtage data fra målerne. Ved hjælp fra tekniker fra Kamstrup blev problemet løst 

u.b. 

• Samme tekniker har været rundt i vores område for at se om vi med fordel kunne 

etablere et andet aflæsningssystem(antenner). Resultatet heraf, som blev vist i Ready 

Manager, er at det med de nuværende målere ikke ville være økonomisk forsvarligt, 

idet det er 1. generationsmålere vi har siddende og disse sender med for lille effekt. 

Skal overvejes i forbindelse med udskiftning af målerparken i perioden 2025-2028, 

tidspunkt aftales senere. 

2. nyt vandværk – bilag 20 

MM orienterede om det udsendte materiale og henviste især til side 2, som er den 

væsentligste i forhold til at følge betalingerne i forhold til budget. Samlet set er byggeriet 

forsinket tre uger, men de to uger bliver hentet i forbindelse med installation af 

rentvandstank. Opstartstidspunkt for indkøring af det nye værk forventes ikke at blive 

forsinket. Det er aftalt med Krüger at MM er ”manden på pladsen”, således at behovet for 

byggemøder kan mindskes. 

 

Orienteringerne taget til efterretning. 

 

4. Økonomi 
1. budgetopfølgning – bilag 21 

Ud over kommentar fra LG om at de medsendte bemærkninger var gode og fyldestgørende 

ingen bemærkninger til det udsendte materiale. MM orienterede her ud over om 

• at takstbladet for 2023 ikke var blevet godkendt i første omgang, men med hjælp fra 

Danske Vandværker blev resultatbudgettet med få ændringer genfremsendt. Disse 

ændringer blev gennemgået. Takstbladet for 2023 er herefter blevet godkendt. 

• At hjemmesiden løbende opdateres og MM viste de seneste ændringer på siden. 

2. Kristrup Vand Service – bilag 22 

MM orienterede kort om det udsendte materiale. MM har et ønske om at skabe et lille overskud i 

2022 & 2023, således at likviditeten kan forbedres. Konsekvensen er at vi skal betale skat af 

overskuddene. 

 

Orienteringerne taget til efterretning. 

 
5. Nyhedsbrev 2023 – bilag 23 

Kort drøftelse af dagsordenen til generalforsamlingen. Ingen ændringer til nyhedsbrevet, 

som udsendes i januar sammen med årsopgørelsen. 
 

6. Næste møder 

25. januar 2023 kl. 18.00 på Asser Rigs Vej 54 (årsrapport 2022 & budget 2024), 22. marts 2023 kl. 

17.00 med efterfølgende generalforsamling kl. 19.00 på Restaurant Tronborg, Grenåvej 2. 

 

Her ud over kommer en dato mere i januar til mødet med Vorup, nærmere følger når Vorup har 

meldt tilbage. 
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7. Eventuelt 

Drøftelse af generalforsamling 2023. Der skal findes en anden dirigent. Bestyrelsen fandt frem til et 

emne. JET kontakter hende. Bestyrelsen skal i tænkeboks for at finde et emne til suppleant. MM 

orienterede om at Tronborg var bestilt til den ønskede dato. 

 

JET gjorde opmærksom på at julenisserne ville komme rundt den 9. december 2022 om 

eftermiddagen. 

 

MM orienterede om at han var blevet kontaktet af formanden for taksationskommissionen mht. til 

vores taksationssag på Gl. Clausholmvej. Der arbejdes på den 17. januar 2023 og det vil normalt 

være kl. 10.00. MM & JET deltager, sammen med advokaten, i besigtigelsen og den efterfølgende 

forhandling. MM har givet tilsagn om at forhandling kan foregå på Asser Rigs Vej 54. 

 

Referent: Michael Mose 

 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 25. januar 2023 af 

 

 

 

 

 

Jens-Erik Thomsen  Lasse Rasmussen 

 

 

 

 

 

 

Leif Gindesgaard  Helle Johansen 

 

 

 

 

 

 


