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26. marts 2010
Referat fra bestyrelsesmødet (før generalforsamling) den 25. marts 2010
Til stede:
Palle Laugesen – PL
Jonna Styhm – JS
Karen Pedersen – KP
Karl Sall – KS
Peter Wolff – PW
&
Michael Mose – MM

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde
Protokol, årsregnskab 2009, bilagskontrollantrapport og revisionsrapport blev underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
 Angående generalforsamling gav PL MM ordet. MM orienterede om at Jens-Erik Thomsen
havde indvilget i at indtræde i PW’s resterende periode(1 år). Bent Nyvang havde tidligere
givet tilsagn om at indtræde som bilagskontrollant. Dette tilsagn er trukket tilbage. Enighed
om i bestyrelsen om at foreslå PW. Kurt Timmermann Pedersen er som bilagskontrollant på
valg, men er forhindret i at deltage. Der foreligger skriftlig tilkendegivelse om at han er
villig til genvalg. Ole Styhm har givet tilsagn om at være dirigent.
3. Orientering fra vandværksbestyreren
MM orienterede om
• At der i perioden 20. februar til 2. marts havde været en øget udpumpning på 8 m3 i timen.
Årsagen hertil var en frostsprængt vandmåler hos en af vore forbrugere. Den pågældende
forbruger har efterfølgende fået en regning på i alt 1450 m3 vand (m3 og afgift af
ledningsført vand), udskiftning af måler og måler.
• En revnet PEL ledning på Thorsvej den 12. marts gav 20 m3/timen i ca. to timer – er
repareret
• 15 forbrugere i forsyningsområdet har i forbindelse med opkrævning af årsopgørelse 2009/1.
rate 2010 fået et lukkevarsel. En forbruger fik efterfølgende lukket for vandet, men har nu
betalt og fået åbnet for vandet igen. En forbruger har fået en afdragsordning.
• i.h.t. beslutning på sidste bestyrelsesmøde er der, med et masteroplæg fra PL, sendt et brev
til Randers Kommune Miljø & Teknik angående Verdo’s placering af fiberrør. Randers
Kommune har skrevet til Verdo og præciseret hvad der står DS 475. Kommunen oplyser
endvidere at man ikke agter at ændre procedure. Da alle ledningsejere må være interesserede
i at placere ledninger, således at andre kan komme til uden unødigt besvær er det bedst at
alle ad frivillighedens vej tager hensyn til hinanden. MM har efterfølgende sendt fire
billeder, pr. mail, til understregning af vor tidligere fremsendte brev. Denne mail er
ubesvaret.
• Der er udtaget prøver afgang begge værker og hos en forbruger. Der er overskridelser på alle
tre analyser. Efterfølgende er der udtaget omprøver, og nye prøver på alle boringer.
Resultatet heraf foreligger endnu ikke. Er der en stigning i overskridelserne skal begge
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- rent vand i 100 år
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rentvandsbeholder gennemgås. (resultatet er efterfølgende kommet og der er ingen
overskridelser i samtlige 8 prøver)
Aftalen med Uggelhuse er nu indgået og deres data er ved at blive konverteret til vores
system. MM har desuden lånt dem vores iltmåler og henvist dem til kompetente rådgivere,
som også har givet dem et oplæg til hvad der skal laves.

4. Eventuelt
Bestyrelsen havde en kort drøftelse af mødet med Tebbestrup Vandværk og det foreløbige resultat
heraf.
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