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2. november 2017
Referat fra bestyrelsesmødet den 1. november 2017
Til stede:
Henrik S. Møller - HSM
Lasse Rasmussen – LR
Leif Gindesgaard - LG
Helle Johansen – HJ
&
Michael Mose – MM
Fraværende med afbud: Jens-Erik Thomsen - JET
1. Underskrift af protokol/referat
Godkendt uden bemærkninger og underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
1. Indsatsplanlægning: I det forslag der ligger slipper Kristrup Vandværk billigt om ved det,
idet det med henvisning til vandets alder ikke ses nødvendigt med en egentlig
grundvandsbeskyttelse, dog opfordres det til at køre en kampagne for sprøjtefri haver. Den
har vi kørt tidligere, men det bør måske overvejes om vi skal køre den igen.
2. Møder med vandværker: HSM orienterede om de afholdte møder med Assentoft og
Langkastrup. Uggelhuse havde meldt fra. Der bliver givet udtryk for tilfredshed med den
ydelse vi leverer.
3. Ny samarbejdspartner: Floes Vandværk har henvendt sig med ønske om at vi overtager
administrationen for dem. Vi har bedt om et møde med dem så vi er enige om hvad opgaven
går ud på.
4. Forbrugerforespørgsel: En forbruger har et ønske om at få udleveret den KEM-fil der er
afgørende for at man kan fjernaflæse sin måler. MM har kontaktet Danske Vandværker, som
efterfølgende har været i dialog med Kamstrup. Konklusionen fra Danske Vandværker er at
vi skal afvise ønsket, bl.a. ud fra den nye persondataforordning fra EU der på vej til at blive
implementeret i dansk lovgivning.
5. MUS m. vandværksbestyreren: der har været afhold MUS-samtale med MM. Efter ønske
afholdes denne fremover kun hvert 2. år. Bestyrelsen bakkede dette ønske op, idet
forudsætningen måtte være at tingene blev drøftet og løst løbende.
6. Valg til bestyrelsen i Vandmiljø Randers: MM er en af de fire kandidater man kan
stemme på. Enighed om at det kan være en fordel at have en repræsentant i deres bestyrelse.
7. Ansøgning om støtte juletræ: der gives kr. 300,00
3. Orientering v. vandværksbestyreren – bilag 11

MM knyttede et par kommentarer til det udsendte materiale og gennemgik forløbet med de
udtagne analyser. Det gav anledning til lidt debat om ejere og manglende
installationsansøgninger. Enighed om at vi ikke foretager os noget før betaling m.v.
Gennemgangen taget til efterretning med ovenstående konklusion.
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

4. Økonomi
1. Regnskab 3. kvt. 2017 – bilag 12: Ingen stillede spørgsmål til regnskabet. MM orienterede kort
om over- underdækningsproblematikken. Aftales nærmere i forbindelse med årsregnskabet på
mødet i januar.
2. Driftsbudget 2018 – 2022 – bilag 13: ingen bemærkninger ud over at vi kan fastholde prisen i
perioden.
3. Likviditetsbudget 2018 – bilag 14: ingen bemærkninger.
5. Nyhedsbrev 2018 – bilag 15: MM gennemgik nyhedsbrevets indhold, herunder dagsordenen til
generalforsamlingen. MM hører sidste års dirigent om han kommer.
6. Næste møde: 31. januar 2018 kl. 18.00
7. Eventuelt: Vandrådet arbejder med et forslag om at stifte en fond til grundvandsbeskyttelse, for alle
vandværker i kommunen. Vi vil kun blive bidragyder. Der blev givet udtryk for at det burde være en
samfundsopgave, men som det ser ud nu bliver det det ikke.
Referent:

Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 31. januar 2018 af
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