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

23. januar 2014
Referat fra bestyrelsesmødet den 22. januar 2014
Til stede:
Palle Laugesen – PL
Henrik S. Møller - HSM
Jonna Styhm – JS
Karen Pedersen – KP
&
Michael Mose – MM
Fraværende med afbud:
Jens-Erik Thomsen - JET

1. Underskrift af protokol
Godkendt og underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
En forbruger på Gl. Clausholmvej har henvendt sig til MM for at få vandværket til at deltage i en
fælles skrivelse til kommunen vedr. gener fra trafikken på Clausholmvej. Han er blevet henvist til
PL, som ikke har modtaget nogen henvendelse. Bestyrelsen drøfter sagen, hvis der kommer en
henvendelse.
3. Driftsleders ansættelsesforhold
Bestyrelsen drøftede driftsleders ansættelsesforhold.
Enighed om at PL drøfter disse med MM snarest.
4. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 1
Ud over den skriftlige orientering orienterede MM om at
• etablering af varmeforsyning på Asser Rigs Vej, kontor og værksted, blev lavet i december
på betingelse af at regningen først kom i 2014
• udskiftningen af de fire vinduer på Asser Rigs Vej er udskiftet her i januar
Orienteringen taget til efterretning.
5. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 2 & 3
a) Årsrapporten for 2013 blev gennemgået. Bestyrelsen godkendte denne med bemærkning om at
resultatet var meget tilfredsstillende.
b) Det grønne regnskab blev kort gennemgået, hvilket gav anledning til lidt debat om udpumpet
mængde og salg. MM viste en graf over faldet i den solgte mængde og gennemgik faldet i den
udpumpede mængde. Bestyrelsen godkendte det grønne regnskab for 2013.
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
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6. Generalforsamling
PL orienterede om at han i samråd med MM havde valgt at holde denne på Restaurant Tronborg.
Baggrunden for dette var at vi ikke kunne være, hvor vi har været tidligere. Dette gav anledning til
lidt orientering om hvor vi har været tidligere, men det er ok med Tronborg.
Dagsordenen blev gennemgået. Der vil komme en tilføjelse, idet PL stiller sit mandat til rådighed på
generalforsamlingen. MM kontakter et muligt emne. MM tager ligeledes kontakt til emner som
dirigent. Bestyrelsen skal forsøge at finde suppleanter til bestyrelsen.
7. Oplæg vedr. borde/stole
HSM havde ikke nået at få lavet et oplæg, men bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for bord
og stole. Det nuværende har vi haft kvit og frit, men opfylder ikke længere det behov der er ved
forskellige mødeaktiviteter. HSM vil komme forbi værket med forslag til stole.
8. Fastsættelse af næste møder
a) Næste bestyrelsesmøder er den 19. marts før og efter generalforsamlingen.
b) Generalforsamling den 19. marts kl. 19.00.
c) Bestyrelsesarrangementet den 1. marts (vi hører nærmere fra udvalget om tid og sted).
d) Messe i Aars formentlig den 21./22. marts (HSM kontakter MM, hvis han ønsker at deltage).
9. Eventuelt
MM gav en kort orientering om at man i Assentoft skal ud og finde ny kasserer og eventuelle
konsekvenser, som MM ser det, kunne være.
Der var lidt debat om hvorledes vi skal anvende projektor. Vi prøver at vise det i Word og scrolle
ned, for at få det tydeligere.
Referent:

Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 19. marts 2014 af

Palle Laugesen

Henrik S. Møller

Jonna Styhm

Karen Pedersen

