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Til stede:
Palle Laugesen – PL
Karl Sall - KS
Jonna Styhm – JS
Karen Pedersen – KP
Jens-Erik Thomsen - JET
&
Michael Mose – MM
1. Underskrift af protokol
Godkendt og underskrevet. De nye vedtægter blev ligeledes underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
Intet
3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 6
MM gav en kort mundtlig orientering, som supplement til det udsendte materiale, bl.a. at Randers
Blikkenslager er blevet solgt til Bravida og at der etableres et REMA 1000 på Vennelystvej.
Grundejer i nr. 50 har henvendt sig om fældning af træer i skel og om at der efterfølgende ikke er
noget. Enighed om at træer stå hos dem og at de gerne for os må fælde dem og efterfølgende ikke
have noget i mellem de to grunde.
Orienteringen taget til efterretning.
a. Renovering af rentvandsbeholder/omlægning af råvandsledning (Gl. Clausholmvej) –
bilag 7
Enighed om at den ene rørføring forsegles og efterfølgende indhenter vi priser på at få
råvandsledningen ført udenom, således at arbejdet eventuelt igangsættes i 2013
b. Oplæg vedr. nødgenerator – bilag 8
MM omdelte oplæg fra A-Control. Enighed om at vi indhenter tilsynsmyndighedens
holdning til nødgenerator installeret på vandværket og at A-Control deltager i et
bestyrelsesmøde for at orientere om oplægget.
4. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 9
Økonomien ser fornuftig ud nu. KS forespurgte til enkelte konti, som MM besvarede.
Regnskabet taget til efterretning.
5. Udvidelse af Clausholmvej (ny havneadgang) - status
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- rent vand i 100 år

MM orienterede kort om status på projektet, bl.a. at hovedforslaget til adgangsvej til havnen nu ikke
er ad Clausholmvej, men via Hammelvej/Grenåvej. Dette gav anledning til en del debat vedr.
fornuften i adgangen til havnen i det skitserede
6. Selskabsændring (I/S – a.m.b.a.) – status
Sparekassen har godkendt at vi kører videre med samme kontonumre.
7. Eventuelt
JET orienterede fra generalforsamlingen i vandrådet suppleret af MM.
Takstbladet er endnu ikke godkendt af Randers Kommune, som nu hyrer et revisionsfirma til at
gennemgå takstbladene og få dem godkendt. Oplægget fra kommunen er at der fremover skal
fremsendes takstblad for det efterfølgende år allerede før sommerferien.
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