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28. august 2015
Referat fra bestyrelsesmødet den 26. august 2015
Til stede:
Henrik S. Møller – HSM
Jens-Erik Thomsen - JET
Lasse Rasmussen – LR
Leif Gindesgaard - LG
&
Michael Mose – MM
Fraværende med afbud:
Karen Pedersen - KP

1. Underskrift af protokol
Godkendt og underskrevet.
2. Resultat/beslutning vedr. syn af værker
Til budgetmødet i november indhentes priser på følgende til Asser Rigs Vej:
• ny skydeport til vandværksgrunden
• etablering af kørevej fra kantsten rundt til boring 1 & 3
• fældning af grantræer
Bestyrelsen gav udtryk for at begge værker, som sædvanligt, fremstod rene, pæne og velholdte.
3. Meddelelse fra formanden – bilag 10
HSM orienterede, sammen med MM om Grundvandskortlægningen i Randers Syd, som blev
præsenteret for vandværkerne på Verdo. For inden havde vandværkerne haft mulighed for at
kommentere på rapporten, hvilket vi også havde gjort. De indvendinger vi havde, var efterfølgende
blevet indarbejdet i rapporten.
Randers Kommune skal nu, inden for et år, udarbejde en indsatsplanlægning for vandværkerne og
derefter behandle ansøgningerne vedr. indvindingstilladelser. MM forventer at den midlertidige
forlængelse af indvindingstilladelsen der udløber ved årets udgang vil blive administrativt forlænget.
Orienteringen blev taget til efterretning.
4. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 11
Ud over den skriftlige orientering orienterede MM om at
• En forbruger der har et meget stort spild p.gr.a. lækage. Forbrugeren er orienteret både
mundtligt (juni måned) og skriftligt (august måned).
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

•
•
•

At der i dag er udskiftet en spindel hos en forbruger, hvor smeden havde haft lukket på
stophanen og nu ikke kunne genåbne.
Et brud på stadion, som nu er lavet af grundejeren (Randers Kommune).
Der skal etableres nyt stik til den nye daginstitution på Rs. Hougårds Vej

Dette gav anledning til spørgsmål om hvordan MM opdager lækager hos forbrugerne. Dette
sker i forbindelse med de månedlige aflæsninger af forbrugernes målere. Hvis disse
aflæsninger melder lækage, kontaktes de enkelte forbrugere.
Orienteringen taget til efterretning.
5. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 12

MM orienterede kort om
•

•

det forventede salg i år vil følge budgettet på 145.000m3. Dette baserer sig på aflæsningen af
vandmålerne pr. 31.7.2015, som derefter er fremskrevet til årsbasis.
Øvrige indtægter fra bl.a. Randers Spildevand og samarbejdet med andre vandværker.

Bestyrelsen drøftede herefter spildet på 5,4 %, som er stabilt. MM følger udviklingen i
forbindelse med måleraflæsningerne hver måned.
Orienteringen taget til efterretning.
6. Udpegning af et eller flere pengeinstitutter
MM orienterede om FVD’s anbefaling i valget af pengeinstitut. Dette går kort ud på at man har sit
primære pengeinstitut og vælger yderligere et stort, idet det ikke ville være praktisk at have flere små
pengeinstitutter.
Det blev besluttet at fastholde Sparekassen Kronjylland, som primært pengeinstitut og at have
Danske Bank som sekundært pengeinstitut.
7. Status på byggeprojekt
MM orienterede om:
• Byggeansøgning er på vej
• Der skal afsættes skel mod Asser Rigs Vej og hjørnerne på tilbygning.
• Installation af brusekabine godkendes formentlig
• Der skal ansøges om dispensation vedr. handicap adgang/toilet mulighed.
• Der er endnu ikke modtaget eller betalt regninger.

Orienteringen taget til efterretning.
8. Fastsættelse af næste møde
• 4. november 2015 kl. 18.30 på Asser Rigs Vej (budget/takstblad).
9. Eventuelt
Intet.
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