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12. august 2009
Referat fra bestyrelsesmødet den 11. august 2009
Til stede:
Palle Laugesen – PL
Peter Wolff – PW
Jonna Styhm – JS
Karen Pedersen
&
Michael Mose – MM
Fraværende med afbud:
Karl Sall - KS

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde
Referaterne fra mødet den 26. maj 2009 godkendt og protokollen blev underskrevet.
2. Resultat/beslutning vedr. syn af værker
De af MM foreslåede ting sættes i gang efter følgende tidsplan:
• Etablering af acodræn på Asser Rigs Vej sættes i gang i 2009, uanset at det ikke er på
budgettet – overslag kr. 8.000,00
• Boring 2 (Asser Rigs Vej) & 4 (Gl. Clausholmvej) føres op i 2010 – overslag kr. 100.000,00
• Etablering af flisekant om alle fem boringer i 2010 – overslag kr. 7.500,00
• Ral fjernes langs flisekant og erstattes af fliser (Asser Rigs Vej) i 2010 – overslag kr.
7.500,00
• Etablering af mur (ca. 10m*0,5m) langs østsiden af rentvandsbeholder på Gl. Clausholmvej i
2010 – overslag 9.500,00
• Lægning af fliser på gulvet (kun gangarealet) på Gl. Clausholmvej – der indhentes overslag
til synet i 2010
Bestyrelsen fandt i øvrigt værkerne pæne og velholdte.
3. Meddelelser fra formanden
PL orienterede om at Vandrådet laver temadag den 12. marts 2009 kl. 09.30. Tid, sted og emne
kendes endnu ikke. PL mailer rundt når de sidste ting kendes, hvorefter der meldes tilbage til MM og
man kan deltage, hvorefter der vil finde fælles tilmelding sted.
PL redegjorde for beslutningen sidst om at fremsætte forslag til generalforsamlingen om ændring af
vedtægter med henblik på ændring af valg til bestyrelsen. PW laver et forslag til dette.
Derefter var der en debat om samarbejde vandværker i mellem. Det blev besluttet at PL, KS, PW &
MM sætter sig sammen og laver et oplæg til bestyrelsen om hvorledes et sådant kunne foregå. Det er
så planen efterfølgende at invitere bestyrelserne for de vandværker der kunne være interessante at
samarbejde med til et møde, for at lodde stemningen herfor.
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4. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 10
Ud over det udsendte bilag orienterede MM om
• Randers Kommune har udsendt brev om byggelinjerne på Gl. Clausholmvej. Minimal om
nogen betydning for os.
• MM har været til møde om den nye vandsektorlov på Låsby Kro. Loven har ingen betydning
for os, da vi ligger under 200.000m3. vi omfattes heller ikke af skattepligten, da det i henhold
til selskabsskattelovens § 5D kun er værker der er omfattet vandsektorloven der får
skattepligt.
• Der er nu etableret drikkevandsautomater på begge skoler. Din Avis, Vorup-Kristrup
Ugeavis og Amtsavisen var til stede. Der har været artikel i Amtsavisen den 6. august, og
kommer i Vorup-Kristrup Ugeavisen den 12. august og formentlig også i Din Avis og
Randers Onsdag den 12. august.
• Vorup-Kristrup Ugeavis ophører med udgangen af august, så vi skal finde anden avis at
annoncere i – Din Avis eller Randers Onsdag.
• Renovering på Rs. Hougårds Vej starter på mandag.
• Ved ændring af selskabsformen fra I/S til a.m.b.a. vil der ikke komme en vurdering på
vandværkerne og der med beskatning (grundskyld & dækningsafgift), hvis øvrige forhold i
gældende vedtægter ikke ændres (hvem der kan blive andelshaver, værket er etableret uden
for andelshavernes ejendomme). Dette er FVD blevet orienteret om via formand Ole Wiil.
• MM´s yngste søn er startet i lære hos Randers Blikkenslager.
Orienteringen taget til efterretning.
5. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 11
Ud over det udsendte regnskab gav MM en orientering om forløbet af opkrævningen af 2. rate 2009,
som ikke har været helt så nemt. Formentlig den igangværende krises skyld.
Orienteringen taget til efterretning
6. Ny kontoplan – bilag 12
MM gennemgik i korte træk det udsendte forslag til ny kontoplan for resultatopgørelsen. Kontoplan
for balancen vil være uændret.
Forslaget til ny kontoplan fra 1. januar 2010 blev godkendt.
7. Ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelse – bilag 13
MM gennemgik kort oplægget til ansøgning.
Forslaget blev godkendt med den ændring at hele bestyrelsen skriver under. MM sørger for dette.
8. Fastsættelse af næste møde
Onsdag den 4. november 2009 kl. 19.00 (budgetmøde) på Asser Rigs Vej
9. Eventuelt
Intet under dette punkt.
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