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12. juni 2014
Referat fra bestyrelsesmødet den 11. juni 2014
Til stede:
Henrik S. Møller – HSM
Jens-Erik Thomsen - JET
Jonna Styhm – JS
Karen Pedersen – KP
Lasse Rasmussen - LR
&
Michael Mose – MM

1. Underskrift af protokol
Godkendt og underskrevet.
2. Godkendelse af forretningsorden
Den udsendte forretningsorden skal rettes, således at der ikke længere står noget med
interessentskab. Ellers ingen ændringer. Underskrives på næste møde.
3. Meddelelse fra formanden
HSM orienterede sammen med MM om
• vandrådets generalforsamling, hvor MM blev valgt til bestyrelsen
• dansk vand grand prix, som vi er tilmeldt igen og om
• Assentoft Vandværk, hvor MM har udarbejdet et oplæg til dem vedr. forbrugsafregning. I
givet fald at de vender positivt tilbage, vil det være pr. 1.10.2014.
En enig bestyrelse bakkede op om alle tre emner. Ligeledes var der enighed om at MM måske skal
aflastes i arbejdsindhold.
4. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 4
Til den udsendte orientering knyttede MM et par kommentarer bl.a. til strømudfaldet den 8.5 og
konsekvensen heraf. Ud over den skriftlige orientering orienterede MM om at
• Boring 5 på Clausholmvej melder overspændingsfejl, hvilket betyder at råvandspumpen skal
tages op og efterfølgende sendes til Grundfos. Dette sker i uge 25.
• Der er indgået aftale med boligforeningen om fordelingen af asfaltarbejde i varegården hos
Spar Købmanden med 1/3 til boligforeningen og 2/3 til vandværket.
• Tinglysningen af vandværkets fire ejendomme til andelsselskabet er nu endelig gået
igennem.
• MM har gennemgået DANVA’s vandoperatøruddannelse
Orienteringen taget til efterretning og der var enighed om at vi drøfter nødgenerator på Clausholmvej
på næste møde og at den sættes på budgettet.
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5. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 5

MM orienterede kort om enkelte elementer i det udsendte materiale.
Orienteringen taget til efterretning.
6. Beslutning om indkøb af mødebord/stole – bilag 6
MM orienterede om det indhentede tilbud, hvorefter bestyrelsen diskuterede stole- & farvevalg.
Enighed om at acceptere det indhentede tilbud, således at det er fremme til næste bestyrelsesmøde.
Det gamle bord og stole sponsoreres til Randers Musikskole.
7. Ændring af stillingsbeskrivelsens beløbsgrænse
HSM orienterede om baggrunden for ændringen, bl.a. at det i dag næsten er umuligt at foretage
dispositioner ved uheld der ikke vil overskride den nuværende beløbsgrænse.
En enig bestyrelse besluttede at hæve dette beløb til kr. 75.000. Stillingsbeskrivelsen ændres på dette
punkt.
8. Fastsættelse af næste møder
• 27. august kl. 17.00 – syn
• 13. september kl. 9.00 – 15.00 – Dansk Vand Grand Prix
• 5. november kl. 18.30 – budget & taksblad
• 28. januar 2015 kl. 18.30 – godkendelse af årsrapport
• 7. marts – bestyrelsesarrangement (Jonna & Karen er tovholder)
• 25. marts kl. 18.00 – generalforsamling (Tronborg)
9. Eventuelt
MM kom med et oplæg til en brochure om sprøjtefri haver. MM skaffer et eksemplar til hver inden
næste bestyrelsesmøde. Vi har måske en mulighed for at få kommunen med i projektet, hvilket skal
undersøges. Drøftes videre på næste bestyrelsesmøde.
Referent:

Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 27. august 2014 af

Henrik S. Møller

Jens-Erik Thomsen

Jonna Styhm

Karen Pedersen

Lasse R. Rasmussen

