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9. november 2010
Referat fra bestyrelsesmødet den 8. november 2010
Til stede:
Palle Laugesen – PL
Karl Sall - KS
Jonna Styhm – JS
Jens-Erik Thomsen - JET
&
Michael Mose – MM
Fraværende med afbud:
Karen Pedersen - KP
1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde
Godkendt og underskrevet
2. Meddelelser fra formanden
PL orienterede om temadag lørdag den 13. november 2010. PL deltager.
PL kom derefter ind på situationen med vandafledningsafgiften. Randers Spildevand hjemtager
tilsyneladende ikke nogen pr. 1.1.2011. Det er sandsynligt at aftalen vil fortsætte i 2011. Det betyder
at der i løbet af 2011 skal forhandles nye aftaler hjem.
3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 10
Ud over den udsendte skriftlige orientering orienterede MM om at
• Regning fra den entreprenør der lavede kloakarbejder på Holger Danskes Vej, hvor et stik
blev rykket fra, formentlig er frafaldet. Den pågældende entreprenør har ikke reageret siden
sidste henvendelse fra MM den 3.9.2010.
• Lovforslaget ved sprøjtefri zoner kommer desværre ikke til at berøre os, idet det alene vil
være de erhvervsmæssige benyttelse af arealerne (landbrug) der vil være omfattet. Randers
kommune har dog mulighed for at etablere boringsnære beskyttelsesområder. Den mulighed
har de haft siden 2007. De har dog meddelt MM at de ikke på nuværende tidspunkt har
vurderet vejledningens betydning for vandværkerne i Randers Kommune.
• På Gl. Clausholmvej er der konstateret at der ligger en spildevandsledning inde på grunden
mindre end 30 cm. fra rentvandsbeholder og mindre end 2 meter fra vore to boringer.
Randers Spildevand har tilkendegivet at de i 2011 vil flytte den ud i vejen. Tilsynet har på
forespørgsel meddelt at de ingen bemærkninger har til Randers Spildevands tidsplan for
flytningen. Randers Spildevand oplyser at der ikke er tegn på utætheder.
Orienteringen taget til efterretning.
4. Økonomisk status
a) Til det udsendte regnskab – bilag 11 - knyttede MM et par kommentarer til årsagen til
budgetoverskridelserne, bl.a. at manglende renteindtægter alene tegner sig for ca. kr. 20.000 af
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underskuddet på de forventede kr. 35.000. Orienteringen gav anledning til debat om budgetter og
deres overholdelse. MM besvarede de spørgsmål der blev stillet. Regnskabet taget til
efterretning.
b) MM gennemgik det udsendte budget – bilag 12 - og redegjorde for grundlaget herfor. Enighed i
bestyrelsen om at vi for 2011 gør som tidligere. Budgettet blev godkendt.
c) MM orienterede om de ændringer der er foretaget i anlægsplanen – bilag 13 - i forhold til den
der blev fremlagt i august. Ændringerne består af at de ting der blev besluttet til synet er
indarbejdet i planen. Anlægsplanen blev godkendt.
d) Takstbladet for 2011 – bilag 14 – der tager udgangspunkt i ovennævnte blev godkendt.
5. Generalforsamling 2011 - opfølgning
Det er ikke lykkedes KS at få en aftale i stand med nogle organisationer. Forslag om at kontakte
Ingeniører uden grænser. Da det var dem der skulle modtage hovedgevinsten ved Dansk Vand Grand
Prix 2010 ville de måske være interesserede. JET forsøger at lave en aftale. Aftalen skal være på
plads senest den 15. januar 2011 a.h.t. nyhedsbrevet.
Der skal bestilles to stykker smørrebrød til hver til generalforsamlingen.
MM opfordrede bestyrelsen til at overveje en ændring af selskabsform fra I/S til A.M.B.A. Det blev
besluttet at det skal dagsordensættes til næste bestyrelsesmøde.
6. Kontrollerbare kontraventiler - kontrol
PL orienterede om baggrunden for punktet og foreslog en form for selvkontrol, f.eks. i form af en
blanket der kunne hentes på vores hjemmeside. En enig bestyrelse besluttede at dette skal forsøges
inden yderligere tiltag.
7. Fastsættelse af næste møde
2. februar 2011 kl. 19.00 - Asser Rigs Vej 54.
8. Eventuelt
MM orienterede om hvor langt han var kommet med de to samarbejdsvandværker.
Referent:

Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. februar 2011 af

Palle Laugesen

Karl Sall

Jonna Styhm

Jens-Erik Thomsen

