Kristrup Vandværk a.m.b.a.
- SE. NR. DK – 34 744 726 Asser Rigs Vej 54 – Kristrup – 8960 Randers SØ
www.kristrup.dk

4. juni 2013
Referat fra bestyrelsesmødet den 3. juni 2013
Til stede:
Palle Laugesen – PL
Henrik S. Møller - HSM
Jonna Styhm – JS
Karen Pedersen – KP
Jens-Erik Thomsen
&
Michael Mose – MM

1. Underskrift af protokol
Godkendt og underskrevet.
2. Godkendelse af forretningsorden

Forretningsordenen er uændret og blev godkendt.
3. Meddelelser fra formanden
PL orienterede om
• Sagen vedr. navne- & adressebeskyttelse: PL & MM havde haft et møde med den
pågældende forbruger uden at vi nåede til enighed. Vi mener ikke at vi har handlet forkert.
Vi foretager os ikke yderligere i sagen.
• Generalforsamling i Vandråd Randers: en god stemning. Der er tilsyneladende sket et skred i
forhold til valg og antal bestyrelsesmedlemmer. MM har udarbejdet et oplæg til
administrationsaftale, som vandrådet forventer at udsende inden sommer ferien, hvilket vi
kun kan være tilfredse med. MM blev valgt som suppleant.
• Vandforsyningsplan 2013: planen er nu klar til den politiske behandling. Vi er tilfredse med
de forhold der vedrører os.
4. Tyveri af vand

PL orienterede om baggrunden for punktet. Enighed om at i tilfælde af at en forbruger
genåbner for vandforsyningen efter at der blevet afbrudt p.gr.a. restance skal den
pågældende forbruger orienteres om at i gentagelsestilfælde vil der ske politianmeldelse.
Vores brancheforening hørers om procedure m.v.
5. Kommuneplantillæg 120 – vejadgang til Randers Havn
Det der har interesse for os er at hovedadgangsvej til den nye havn ikke længere går ad
Clausholmvej og at vi i forbindelse med en evt. omforandring af krydset
Grenåvej/Clausholmvej/Ørneborgvej kan risikere at skulle flytte vore vandledninger.
Enighed om at planen tages til efterretning
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6. Orientering fra vandværksbestyreren – bilag 5
Ud over det fremsendte orienterede MM om:
• Der har været eftersyn af vores udpumpningsanlæg og skyllepumper. Alle kører som
sædvanligt uden problemer.
• Flytning af råvandsledning på Gl. Clausholmvej starter torsdag den 6. juni og forventes
afsluttet fredag den 14. juni.
• Afbrydelse af den hovedledning, hvorpå der er et lille brud har givet et par overraskelser,
idet ledningsføringen ikke er som kortet angiver, men den bliver afbrudt tirsdag den 4. juni
og Fritidshjemmet på Byvænget får etableret nyt stik og jordledning. En del af
ledningsføringen på Asser Rigs Vej består af limede PVC rør. Derfor vil en renovering af
ledningsføringen mellem Knud Lavards Vej og forbi Solhøj blive planlagt til 2014, således
at dobbelt ledningsføring undgås og at der bliver en bedre styring af afgang fra værket på
Asser Rigs Vej.

Orienteringen taget til efterretning
7. Økonomisk status – bilag 6
MM gennemgik enkelte poster i det fremsendte regnskab.
Regnskabet taget til efterretning.
8. Fastsættelse af næste møder
• 11. september 2013 – syn – der startes på Gl. Clausholmvej kl. 17.00
• 13. november 2013 – budget – kl. 19.00 på Asser Rigs Vej
• 22. januar 2014 – årsrapport – kl. 19.00 på Asser Rigs Vej
• 1. marts 2014 – bestyrelsesmiddag
• 19. marts 2014 – bestyrelsesmøde kl. 18.00 & generalforsamling kl. 19.00

Generalforsamlingen blev drøftet. Enighed om at vi skal prøve at udsende SMS og/eller mail
om generalforsamlingen to dag før. Desuden skal det undersøges om vi kan få Din Avis til at
skrive lidt om generalforsamlingen, som en foromtale, og at vi stadig skal prøve at finde
noget aktuelt om vand at underholde med efter generalforsamlingen.
9. Eventuelt

MM orienterede om studieturen til Berlin & Poznan.
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