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15. januar 2016

Referat fra bestyrelsesmødet den 14. januar 2016
Til stede:

Henrik S. Møller – HSM
Jens-Erik Thomsen - JET
Karen Pedersen – KP
Lasse Rasmussen – LR
Leif Gindesgaard - LG
&
Michael Mose – MM

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møder
Godkendt og underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
HSM orienterede sammen med MM om
 Uggelhuse ikke ønskede et møde, da de ikke syntes der var behov for det.
 At møderne med vandværkerne fremrykkes til september, således at de i tilfælde af
utilfredshed kunne nå at opsige aftalen.
 At vandrådet efter mødet med de fem vandværker der var inviteret til individuelle møder hos
Verdo havde skrevet tilbage til Verdo at dette ønskede vandværkerne ikke. Dette har Verdo
ikke reageret på.
 at Randers Spildevand har afvist at fritage for betaling af vandafledningsafgift for
skyllevand. Ligeledes kunne de ikke for nuværende afgøre om vi på et tidspunkt kan få det
til nedsat pris.
 At det er en bestyrelsesbeslutning i Randers Spildevand at aftalen om opkrævning af
vandafledningsafgift skal hjemtages fra 1.1.2017.
 At Vandrådet ikke har indgået en ny aftale med Randers Spildevand om aflevering af
målerdata og stamdata, endnu.
 At Vandrådet fortsat arbejder på at få indgået nye aftaler med Randers Spildevand.

Orienteringen gav anledning til en kort debat om Verdo og Randers Spildevand. Der var
fuld opbakning til sagen vedr. Verdo og til Vandrådets forhandling med Randers Spildevand
A/S.
3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 1
MM kommenterede kort den udsendte orientering og orienterede der ud over om
 En forbruger der ønskede at udstykke sin ejendom i to, hvilket vil medføre yderligere
betaling af tilslutningsafgift, nemlig forskelle på to gange tilslutningsbidrag for parcelhus,
fratrukket et parcelhus og en lejlighed.
 En forbruger på Rensdyrvej havde haft en frostsprængt måler der nu er udskiftet.
Forbrugeren skal betale for dette.
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

Orienteringen taget til efterretning.
4. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 2 & 3
a) Årsrapporten for 2015 blev kort gennemgået. Der var to ændringer i forhold til den udsendte,
nemlig beløbet til varekreditorer er blevet debiteret for kr. 6.000, tilsvarende er kassekreditten
krediteret tilsvarende beløb. Bestyrelsen godkendte denne og fandt resultatet tilfredsstillende.
Materialet afleveres hos revisor den 18.1.
b) Det grønne regnskab blev kort gennemgået, med fokus på udpumpet/solgt mængde og
elforbruget. Bestyrelsen godkendte det grønne regnskab.
c) I anledning af Randers Spildevands krav om betaling for udledning af skyllevand til
regnvandsledning er det nødvendigt at ændre budgettet, men ikke taksterne. Øvrige budgettal er
også gennemgået og ændret enkelte steder. Det ændrede budget blev godkendt.
5. Generalforsamling
HSM gennemgik kort dagsordenen til generalforsamlingen, hvor KP ikke genopstiller. Der er dog
fundet en afløser for KP i boligforeningen regi. Generalforsamlingen afholdes igen på Tronborg, og
der serveres et par stykker smørrebrød og øl/vand/kaffe med lidt sødt til kaffen. Der udsendes SMS
som reminder. Sammen med annoncen i Din Avis har andelshaverne fået tre opfordringer til at
deltage.
MM kontakter Boligforeningens sædvanlige repræsentant og spørger om han vil være dirigent.
Det er aftalt at bestyrelsen møder kl. 17.00.
6. Fastsættelse af næste møder
a) Næste bestyrelsesmøder er den 16. marts kl. 17.00 og efter generalforsamlingen.
b) Generalforsamling den 17. marts kl. 19.00.
c) Bestyrelsesarrangementet den 5. marts (JET udgør udvalget og melder tilbage om tid og sted).
d) Messe i Aars den 11. marts. Da MM er forhindret pga. kursus kan de, der er interesserede i at
deltage, kontakte LR, som gerne vil deltage, hvis andre også ønsker at deltage.
7. Eventuelt
LG takkede for julegaven, som han ikke havde forventet.
Referent:

Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 16. marts 2016 af
Henrik S. Møller

Jens-Erik Thomsen

Karen Pedersen

Lasse Rasmussen

Leif Gindesgaard

