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Referat fra bestyrelsesmødet den 20. marts 2018
Til stede:
Henrik S. Møller – HSM
Jens-Erik Thomsen – JET
Lasse Rasmussen – LR
Leif Gindesgaard – LG
Helle Johansen - HJ
&
Michael Mose – MM
1. Underskrift af protokol
Protokollen blev underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
HSM orienterede om:
 generalforsamlingen, herunder at Aage Stenz havde sagt ja til at være dirigent. Der er ikke
indgået forslag til generalforsamlingen.
 At de analyser vi har fået foretaget på Gl. Clausholmvej, for kulbrinter, i forbindelse med
behandlingen af rentvandstanken ikke viser nogen overskridelser. Vi har i den forbindelse
forsøgt at få en dialog med firmaet uden held og har måttet gå andre veje. Vi foretager os
derfor ikke yderligere.

Orienteringen taget til efterretning.
3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 4
MM orienterede kort om:
 Den udsendte log, bl.a. ny tilslutning af ny erhvervsejendom, der kan få den konsekvens at vi
skal flytte en hovedledning der går ind over privat grund. Hvis det bliver nødvendigt vil der
efterfølgende ske en tinglysning af hovedledningen.
 Oplæg til ny analyse plan og konsekvenserne heraf. Foreløbig er det aftalt med Randers
Kommune at vi fortsætter med nuværende analyse plan til der er udsendt en vejledning til den
nye drikkevandsbekendtgørelse.
 At vi er begyndt med at udskifte pumperne på udpumpningsanlægget. Der er blevet udskiftet på
Asser Rigs Vej og udskiftningen på Gl. Clausholmvej sker den 26.3.2018.

Orienteringen taget til efterretning.
4. Eventuelt
intet.

Tlf. 86 40 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
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