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25. august 2018
Referat fra bestyrelsesmødet den 22. august 2018
Til stede:
Jens-Erik Thomsen – JET
Lasse Rasmussen – LR
Leif Gindesgaard - LG
Helle Johansen – HJ
&
Michael Mose – MM
Fraværende med afbud:
Henrik S. Møller – HSM
1. Beslutninger fra synet
Begge værker fremstår pæne og ordentlig. Det er meget tilfredsstillende som sædvanligt.
LR foreslog at den yderste port automatiseredes. Enighed om at indhente pris på dette, som
efterfølgende sættes på dagsordenen i november. Ellers ingen aktuelle planer for begge værker.
Der ud over blev det besluttet, på oplæg fra MM, at syn fremover skal finde sted på mødet i maj/juni.
2. Underskrift af protokol/referat
Godkendt og underskrevet.
3. Meddelelser fra formanden
I formandens fravær gennemgik MM følgende punkter:
1. Havneadgangsvej, herunder byggelinjer: der blev fremvist kort over byggelinjer på
vandværkets grund på Gl. Clausholmvej, hvilket gav anledning til en yderligere drøftelse af
adgangsvejen til havnen. Enighed om at adgangen via Clausholmvej og Ørneborgvej ikke er
nogen god ide. HSM & MM bemyndiges til at indgå i drøftelser med øvrige grundejere på
Clausholmvej om en fælles anke over de påtænkte forlængelser af byggelinjepålægget.
2. Forureningsundersøgelse: det er regionen der skal undersøge for mulige forureninger. Det
har man nu gjort på Clausholmvej 23, hvor der er registret en forurening. Ejendommen
ligger opstrøms vandværket. Vi kan blot tage undersøgelsen til efterretning.
3. Vandanalyseplan: i forhold til det tidligere fremlagte er kun ganske få ændringer. Vores
analyseplan anvendes af kommunen som et eksempel på hvordan det kan laves, når de
udsender forslag til analyseplaner til de øvrige vandværker i kommunen.
4. Bestyrelseskodeks
Udsat.
5. Orientering fra vandværksbestyreren – bilag 9
MM orienterede kort om det udsendte materiale.
Ovenstående taget til efterretning.
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

- rent vand i 100 år

6. Økonomi
1. Regnskab 2. kvartal 2018 – bilag 10: MM kommenterede kort om økonomien, ingen
bemærkninger hertil.
2. Takstbudget 2019 – 2023 – bilag 11: takstbudgettet er udarbejdet på sædvanlig vis.
Resultatet bliver en lille stigning i m3 prisen på 28 ører.
3. Anlægsplan 2019 – 2029 – bilag 12: MM gennemgik anlægsplanen med fokus på de næste
fem år, som taksterne er udarbejdet ud fra.
4. Takstblad 2019 – bilag 13: MM gennemgik taksterne for 2019.
Ovenstående blev taget til efterretning og takst bladet for 2019 blev godkendt og fremsendes nu
til Randers Kommune til godkendelse.
7. Næste møde (erindring)
Bestyrelsesmøde onsdag den 14. november 2018 kl. 18.00
8. Eventuelt
MM orienterede om Vandrådets arbejde med at få en fælles grundvandsbeskyttelse for alle
vandværker i kommunen op at stå.
Referent:

Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 14. november 2018 af

Jens-Erik Thomsen

Lasse Rasmussen

Leif Gindesgaard

Helle Johansen

