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15. november 2012
Referat fra bestyrelsesmødet den 14. november 2012
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.
2. Meddelelser fra formanden
PL orienterede om
• En forbruger, der har navne og adressebeskyttelse, er utilfreds med at vi har videregivet hans
navn og adresse til et privat firma i forbindelse med udskiftning af vandmålere. FVD´s jurist
har kigget på sagen og der er efter deres opfattelse intet at komme efter, hvilket vi vil svare
forbrugeren. (bilag 11)
• Haveselskabet har haft henvendt sig, fordi de var utilfredse med at måleren var udskiftet
uden at de havde fået besked herom. Ligeledes var de utilfredse med det faste bidrag de
betaler pr. have. De har fået et svar, både fra MM og PL. (bilag 12)
• At vi havde stemt til Sparekassens repræsentantskab. Enighed om at vi ikke fremover vil
afgive stemme til Sparekassen og Verdo’s repræsentantskaber.
3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 13
MM gav en kort mundtlig orientering, som supplement til det udsendte materiale, bl.a. at
• En forbruger ville have os til at betale for udskiftning af varmeveksler efter brud og at dette
var afvist.
• En forbruger ville have os til at betale for udskiftning af hane før måler da den var blevet
utæt efter udskiftning af måler og at dette var afvist.
• En forbruger ville gerne have udskiftet til ny måler med det samme. Dette har han fået.
• At der ved aflæsning af de nye målere var fundet to lækager. Den ene ville alene have kostet
ejer over kr. 400.000, hvis den ikke var blevet opdaget.
• Montøren ved udskiftning af målere har en blanket med om ansvarsfraskrivelse, hvis
vandinstallationen er i så dårlig stand at måler ikke kan udskiftes uden problemer.
• Udpumpet mængde ligger under sidste års niveau og at natforbruget er meget lavt, hvilket er
tilfredsstillende.
• Der bliver taget billeder af alle nedtagne målere, således at målerstand og målernummer kan
ses. Enighed i bestyrelsen om at nedtagne målere gemmes til 1. marts året efter, således at
forbrugerne har fået årsopgørelse, hvor forbrug på nedtagen måler er afregnet på. Ligeledes
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•

var der enighed om at de nedtagne målere ikke skal sendes til kontrol, efter anmodning fra
forbrugerne, idet de ikke opfylder kravet for nedtagning og opbevaring i.h.t. Måleteknisk
direktiv.
MM har deltaget i to møder med Vandrådet vedr. ny afregningsaftale med Randers
Spildevand. Konkret er der to punkter der kunne være problematiske. Vandrådet afholder
yderligere møde med Randers Spildevand.

Orienteringen taget til efterretning.
4. Økonomisk status ved vandværksbestyreren
a. MM forventer fortsat, at vi kommer ud med et overskud i størrelsen 0 – 75.000. KS
forespurgte til en enkelt post, nemlig hvor der var mindre udgifter i størrelsesordenen kr.
70.000. MM orienterede om at det var den afgift der nu opkræves direkte hos forbrugerne og
ikke som tidligere hos vandværket. Dette blev ændret meget sent i 2011, nemlig den
28.12.2011. Regnskabet (bilag 14) taget til efterretning.
b. MM gennemgik baggrunden for det udsendte budget (bilag 15), som blev godkendt uden
ændringer.
c. Efter gennemgang af anlægsplan for 2013-2023 (bilag 16) blev det besluttet at
nødgeneratoranlæg sløjfes. Derefter godkendtes anlægsplanen.
d. Det udsendte takstblad (bilag 17) blev godkendt med en stigning på m3 prisen på 12 ører
5. Vandforsyningsplan 2013
MM havde deltaget i et møde med Randers Kommune om den plan der er under udarbejdelse. Der
sker ingen ændringer i forsyningsområdet, da der ikke ændres på grænserne for vores vedkommende.
MM vil efterfølgende rette henvendelse vedrørende faktuelle fejl i forslaget til vandforsyningsplan
2013.
Orienteringen taget til efterretning.
6. Generalforsamling – fagligt indlæg
Forslag om koncert af ca. 15 minutters varighed med ”vandmusik” blev godkendt. JET er tovholder.
7. Nyhedsbrev 2013
Der indføjes et punkt om at vi er et forbrugerejet vandværk efter hvile i sig selv princippet.
8. Fastsættelse af næste møde
31.1.2013 kl. 19.00 med godkendelse af årsrapport.
9. Eventuelt
KS havde to punkter med. Solceller: enighed om at vi ikke skal arbejde videre med dette, da det
formentlig ikke ville være særligt attraktivt for os alene af den grund at vi jo kan fradrage afgiften.
Varmepumpe: en varmepumpe til opvarmning af kontor/mødelokale og overskydende varme sendes
i værkstedet. Den skulle i givet fald placeres i filterrummet, hvor der er en ens temperatur året rundt.
Punktet sættes på dagsordenen til næste møde og KS kommer med et oplæg.
JET havde det lidt svært med de Finske bøgeskove han printede ud til hvert møde og spurgte om det
ikke kunne laves om. Efter lidt debat herom enedes man om indkøb af projektor, således at MM til
møderne kunne vise det fremsendte materiale på skærm.
MM ville gerne have lysarmaturet over mødebordet udskiftet med et par lyspendler. Enighed om at
MM udskifter lysarmaturet. MM spurgte til forplejning til bestyrelsesmøderne. Enighed om at MM
frit kan vælge mellem nuværende eller smørrebrød.
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Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 31. januar 2013 af

Palle Laugesen

Karl Sall

Jonna Styhm
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Jens-Erik Thomsen

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

