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11. januar 2008
Referat fra bestyrelsesmødet den 9. januar 2008
Til stede:
Peter Wolff – PW
Jonna Styhm - JS
Karl Sall - KS
&

Michael Mose – MM

Fraværende med afbud:
Finn K. Hansen - FKH
Karen Pedersen - KP
1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde
Godkendt og underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
PW orienterede om at der på værkerne, når der er personale ansat, skal være en rygepolitik.
Bestyrelsen besluttede at der i alle vandværkets bygninger er rygeforbud.
I sagen vedr. Leopardvej 6 er sagen nu sendt i retten af ejeren, efter at have været en tur
rundt om fogedretten. Der er ingen ændring i bestyrelsens holdning i sagen. Vi vil nu
kontakte en advokat for bistand i sagen. (Resume: ejeren udfører i 2000 gravearbejde i
forbindelse med etablering af stik til ejendommen. I oktober 2002 fremsendes regning på det
udførte arbejde, af en sådan størrelse at formanden kontakter ejer pr. telefon og gør
opmærksom på at størrelsen af denne ikke kan accepteres. I oktober 2007 fremsender ejer
rykker med påløbne renter. Vi gør skriftligt opmærksom på at rykkeren ikke kan anerkendes,
hvorefter ejer overdrager sagen til sin advokat.)
PW & MM havde været til ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Vandrådet i
Randers Kommune. På den ordinære generalforsamling var der en meget negativ stemning
over for os, men dette havde ændret sig på den ekstraordinære generalforsamling.
Vandrådets vedtægter er nu ændret. (Energi Randers har udmeldt sig af vandrådet)
På Vandrådets ordinære generalforsamling fremlagde Randers Kommune fire oplæg til nye
aftaler i forbindelse med opkrævning af vandafgifter, vandafledningsafgift og
måleraflæsning. Disse blev udsat for meget kritik af forsamlingen. Vi finder det uheldigt at
der i Vandrådets forhandlinger med Randers Kommune ikke har deltaget nogen fra den
gamle Randers Kommune, der har kendt den gamle aftale om opkrævning af
vandafledningsafgift. Efterfølgende har kommunen haft forhandling med Energi Randers og
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i forhold til modellen med opkrævning af vandafledningsafgift. Da det også den model der
er interessant for os er det den eneste, hvor vi har forholdt os til indholdet. (Vi havde inden
fremsendt vort eget forslag til Randers Kommunen i samarbejde med Dronningborg)
Randers Kommune har efter forhandlingerne med Energi Randers fremsendt nye forslag til
vandværkerne. Vi har igen forholdt os til modellen med opkrævning af vandafledningsafgift.
Vi har fremsendt bemærkninger i sagen til Vandrådets formand Kaj Knudsen. Bestyrelsen
besluttede at vi også fremsender vore bemærkninger til Randers Kommune.
Da sognegården er optaget den 27. marts 2008 har vi reserveret lokaler hos Kristrup
Selskabslokaler på Byvænget. Det er aftalt at vi køber kaffe og et par stykker smørrebrød til
deltagerne i generalforsamlingen.
3. Driftsrapport ved vandværksbestyreren (bilag 1)
MM gennemgik bilaget. Orienterede desuden om udskiftning af målere hos Bosal Sekura
som havde givet anledning til overarbejde for vor håndværker, p.gr.a. manglende
vedligeholdelse af deres vandinstallation. De vil efterfølgende få en regning fra os på den
mertid der er brugt i forbindelse med udskiftningen. KS forespurgte i sagen vedr. den
fremmede entreprenør der havde gravet en stikledning over, om denne havde fået en regning
på dette. Det har han ikke og da ledningen ikke var placeret korrekt vil han heller ikke få
det. MM orienterede desuden om mængden af udpumpet vand i 2007 (177.315m3). Der
mangler stadig 73 aflæsninger. Det ser dog ud til at vi vil lande på ca. 176.000m3 i solgt
mængde og det er primært virksomheder der tegner sig for stigningen. Taget til efterretning.
4. Status for igangværende arbejde ved vandværksbestyreren.
Ingen igangværende arbejde. KS spurgte om hvordan det gik med loggerne. MM gav en
orientering om dette. Han havde fået en god erfaring med disse i forbindelse med
sprængningen på Rs. Hougårds Vej. Denne kom ganske vist op, men MM ved nu hvordan
mønsteret ser ud når loggerne registrerer et brud. MM er ved at inddele områderne, men da
entreprenøren skal deltage i at skaffe plads til disse trækker det lidt ud.
5. Økonomisk status ved vandværksbestyreren (bilag 2)
MM gennemgik perioderegnskabet. KS spurgte til bl.a. til om projektet med nyt tag havde
holdt prisen. Det har det på øre. Taget til efterretning.
6. Fastsættelse af næste møde
Næste ordinære bestyrelsesmøde finder sted torsdag den 27. marts 2008 kl. 18.00 i
forbindelse med generalforsamlingen samme dag kl. 19.00. Begge dele i Kristrup
Selskabslokaler. Der er vandværksmesse lørdag den 29. marts 2008 i Silkeborg. PW, JS og
MM har foreløbig meldt sig til. (HUSK: bestyrelsesarrangementet der finder sted lørdag
den 1. marts 2008)
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7. Eventuelt
Der blev igen drøftet forskellige muligheder m.h.t. at få nye i bestyrelsen. PW havde fået en
positiv tilbagemelding fra en forbruger som gerne ville i bestyrelsen. Dette gav lidt debat om
nyhedsbrevet, idet vi nu vil skrive i denne at FKH sætter sit mandat til rådighed og ikke
ønsker genvalg. Han er ikke ordinært på valg i år. Vi vil ligeledes skrive at de to der
ordinært er på valg, KP & KS, er villige til genvalg. Det er stadig bestyrelsens opfattelse at
der er en god ide med en repræsentant fra boligforeningen i bestyrelsen.
Det blev endvidere drøftet om vi skulle få Grundfos til at gennemgå vore
udpumpningsanlæg, for at se på muligheden for at spare på elforbruget, både på
udpumpning, men også styringen heraf.
Referent: Michael Mose
Godkendt på bestyrelsesmødet den 27. marts 2008
af:

Peter Wolff

Karl Sall

Jonna Styhm
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