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5. marts 2009
Referat fra bestyrelsesmødet den 4. marts 2009
Til stede:
Peter Wolff – PW
Palle Laugesen – PL
Jonna Styhm – JS
Karen Pedersen – KP
Karl Sall - KS
&
Michael Mose – MM

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde
Referatet godkendt og protokollen blev underskrevet. Revisionsprotokollen og protokollen for
bilagskontrollanter blev ligeledes underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
 PW orienterede om at ejeren af Ellegårds Alle 3 / P. Korningsvej 1 har indklaget vores
afgørelse til Forbrugerklagenævnet, hvorfra vi afventer en afgørelse. MM supplerede med at
vi i vort svar til Forbrugerklagenævnet har gjort opmærksom på at det ikke er en traditionel
vare man bestiller og køber.


PW, PL og MM har afholdt opfølgningsmøde med Randers Blikkenslager. Eneste kritik
punkt fra vor side var omkring hygiejne. Der skal ske en ”ny” oplæring af de folk der
arbejder på vort ledningsnet.



Der er kommet en afgørelse fra Statsforvaltningen Midtjylland - bilag 1 - vedr. vores klage
over Tove Bakke Laursens inhabilitet i forbindelse med behandlingen i byrådet af
Vandforsyningsplan 2005. Daværende borgmester Michael Aastrup Jensens afgørelse uden
om byrådet fandtes at være ulovlig. Afgørelserne giver os medhold i vores klage, men p.gr.a.
den lange sagsbehandlingstid og at det var et markant flertal der i sin tid vedtog planen, vil
Statsforvaltningen ikke foretage sig yderligere.



Der har i ugebladet Hjemmet været en lille artikel om vort vands alder.

3. Driftsrapport ved vandværksbestyreren – bilag 2
MM gennemgik de udsendte bilag og besvarede de stillede spørgsmål.
Orienteringen taget til efterretning.

Tlf. 86 40 98 82 – fax 87 11 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

- rent vand i 100 år

4. Status for i gangværende arbejder
Den gamle hovedledning i Godthåbsvej/Grønvang er nu afbrudt og alle på Grønvang forsynes nu fra
den nye hovedledning. De forbrugere, hvis jordledning ikke opfyldte kravene i dag har udskiftet
denne. Der mangler nu kun at blive asfalteret.
På sidste møde havde vi monteret en logger til at måle tryk på Clausholmvej 19. Resultatet af denne
viste et gennemsnitligt tryk på 4,2 bar over et døgn med afvigelser på max 0,2 bar. P.gr.a. den gode
erfaring med denne logning er der blevet indkøbt en logger. Denne har været sat op på
Præstegårdsvej 3 og her var resultatet et gennemsnitligt tryk på 5,04 bar ligeledes med en max
afvigelse på 0,2 bar.
Der er den 2. marts udtaget vandanalyser på begge værker, en boring og på ledningsnettet. Der
mangler kun resultatet for aggressiv kuldioxid, Kimtal 22 & 37 grader og for pesticider. De resultater
der foreligger, overholder alle kravene i drikkevandsbekendtgørelsen.
Begge kompresserne har fået udskiftet olie- & vandudskillerne til en type der kører på tid. Ligeledes
er olien i kompresserne blevet udskiftet til en type beregnet til levnedsmiddelbrug.
Orienteringen taget til efterretning.
5. Økonomisk status ved vandværksbestyreren
 MM kommenterede den udsendte årsrapport – bilag 3.
 Det udsendte Grønne regnskab 2008 var en grov udgave, idet der manglede nogle
oplysninger for at udfærdige den endelige. Disse oplysninger er efterfølgende kommet og
det grønne regnskab er nu endelig udformet. Den kan hentes på hjemmesiden – bilag 4.
 MM kommenterede perioderegnskabet – bilag 5. PL udtrykte ønske om at
perioderegnskaber fremover bliver udfærdiget som kvartalsregnskaber med akkumuleret
budget. MM ændrer dette fremover.
Årsrapport 2008 blev godkendt. Orienteringen om Grønt regnskab 2008 og perioderegnskabet for
2009 taget til efterretning.
6. Renteaftale med Sparekassen Kronjylland
MM gennemgik den indgåede aftale. Dette gav anledning til debat angående brug af lokalt
pengeinstitut eller ikke og om hyppigheden af genforhandling.
Den indgåede aftale blev godkendt.
7. Elaftale med EnergiMidt Handel A/S
MM gennemgik den aftale der er indgået.
Aftalen godkendt.
8. Ansøgning om nedsættelse af antallet af pesticidanalyser
Bestyrelsen besluttede enstemmigt at der skal ansøges om nedsættelse af antallet af pesticidanalyser.
Argumentet for en nedsættelse vil være den aldersbestemmelse af vandet, som blev foretaget i 2008.
Beskyttelsen vil endvidere kunne følges ved beregning af ionbytningsgraden ved de ordinære
analyser.
9. Fastsættelse af næste møder
Næste bestyrelsesmøde er den 26. marts 2009 kl. 18.00 hos Jacobsens selskabslokaler på Byvænget
9. Generalforsamlingen afholdes efterfølgende kl. 19.00. Vandværksmesse i Års den 28. marts 2009
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(KP & PW er foreløbig tilmeldt). Sidste tilmelding til MM den 16. marts 2009. Generalforsamling i
FVD Region Midt på Pejsegården den 18. april 2009. Det aftales endeligt på næste bestyrelsesmøde
hvem der deltager.
10. Eventuelt
Intet
Referent:

Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 26. marts 2009 af

Peter Wolff

Palle Laugesen

Jonna Styhm

Karen Pedersen

Karl Sall
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