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10. april 2015
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 9. april 20 15

Til stede:
Henrik S. Møller – HSM
Jens-Erik Thomsen - JET
Karen Pedersen – KP
Lasse Rasmussen - LR

&
Michael Mose – MM
Afbud:
Leif Gindesgaard - LG

HSM bad om at få to yderligere punkter på dagsordenen, som ny punkt 2 & 3. Den fremmødte bestyrelse
accepterede enstemmigt dette.
1. Investering i ejendom
HSM orienterede om baggrunden for punktet, nemlig at naboejendommen var sat til salg. Efter en
god debat er der enighed om at vi ikke er interesserede i at købe denne, da det alene er grunden vi
ville være interesserede i.
Bestyrelsen traf der ud over princip beslutning om at kommer der andre ejendomme til salg, som
grænser op til vore boringer skal der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde til drøftelse af den
konkrete ejendom.
2. Renovering af Kristrupvej – nyt punkt
MM orienterede om at den grundejer, på hvis ejendom vi havde et ønske om at lægge en ny
hovedledning, ikke kan acceptere vort oplæg til forhån
klarationstekst. Grundejeren
ønsker tinglyst at vi ligger der efter gæsteprincippet. Dette vil være alt for usikkert for os, hvilket vi
vil meddele hende. Vores rådgiver i sagen, FVD, fraråder os dette. Konsekvensen heraf bliver at vi
er nødt til at arbejde på en løsning, der både teknisk og økonomisk set er mere uhensigtsmæssig, men
som til gengæld fører vandledningen uden om ejendom men.
En enig bestyrelse godkendte dette.
3. Assistance vandværksbestyrer – nyt punkt
MM orienterede om baggrunden for punktet.
LR vil kontakte muligt emne og hvis dette ikke lykkes har JET et emne, som han vil spørge.
MM bemyndiget til at foretage forhandlingen med mulige emner, herunder løn (kr. 125,00 – kr.
150,00) og feriepenge.
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

8. Eventuelt
MM orienterede om udarbejdelse af brochure, som Rander
une nu ikke vil være en del af.
MM har været i kontakt med VPU i Århus Kommen (svarer til Vandrådet i Randers Kommune) og
vi må gerne bruge deres materiale. MM sikrer sig at det er ok og sørger for trykning af 2500
eksemplarer. Disse omdeles af bestyrelsen sidst i april, først i maj.

Referent:

Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 20. maj 2015 af

Henrik S. Møller

Jens-Erik Thomsen

Karen Pedersen

Lasse Rasmussen

