Kristrup Vandværk a.m.b.a.
- SE. NR. DK – 34 744 726 Asser Rigs Vej 54 – Kristrup – 8960 Randers SØ
www.kristrup.dk

15. november 2018
Referat fra bestyrelsesmødet den 14. november 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/referat
Godkendt og underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
Formanden orienterede om:
1. Møder med Vandværker:
o Assentoft: tilfredse med samarbejdet. Vi har foreslået fælles indkøb af GPS-udstyr,
hvor Uggelhuse og Langå måske også vil være med. HSM har efterfølgende rykket
dem for svar, men endnu ikke modtaget et.
o Uggelhuse: er også tilfredse, samarbejdet fortsætter.

Der ud over har Langkastrup også været inviteret, men har ikke reageret.

2. Ny samarbejdspartner: Floes har underskrevet aftale med os om administration fra den
1.1.2019, men har endnu ikke afleveret materiale til os.
3. Fælles indsigelse mod vejbyggelinjer: vi afholdt et møde med grundejerne på
Clausholmvej og efterfølgende fremsendt fælles indsigelse. 25 grundejere tilsluttede sig den
fælles indsigelse.
4. Ansøgning om støtte til juletræ: vi giver som vanligt kr. 300,00.
5. Nyt køkkenelement: vi udvider køkkenafsnit med et overskab, ny bordplade og ende
stykke. Der indkøbes opvaskemaskine. Den konkrete årsag er at vi arbejder på at få byrådets
Miljø- & teknikudvalg til at holde et udvalgsmøde hos os.
3. Bestyrelseskodeks
Blev drøftet og egentlig kun taget til efterretning at den er udgivet, men bestyrelsen er
opmærksomme på anbefalingerne i den.
4. Orientering fra vandværksbestyreren – bilag 14
MM orienterede kort om det udsendte materiale. Der ud over blev der orienteret om
1. at der har været eftersyn på begge filtre d.d. og der er ingen fejl/mangler på disse.
2. at der sker sløjfning af hovedledning fra Valdemarsvej nr. 5 til Rs. Hougårds Vej 1-7 og
etablering af nyt stik på Valdemarsvej ved. Nr. 5 og ny hovedledning på Rs. Hougårds Vej
til forsyning af nr. 1-7.
3. ny LER lovgivning og konsekvenserne heraf.
4. regler for asfaltering på kommunale og private fælles veje
5. opgradering af PC, herunder kryptering af data.
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. ændring af regler for målerkontrol. Disse bør nu som udgangspunkt kontrolleres hvert 9. år
eller udskiftes.
7. der skal laves ny hjemmeside, da den nuværende ikke længere supporteres. MM har fået et
tilbud i den dyre ende. Arbejder på en billigere løsning via det firma Vandrådet har lavet
aftale med.
Ovenstående taget til efterretning.
5. Økonomi
1. Regnskab 3. kvartal 2018 – bilag 15: MM kommenterede kort om økonomien.
2. Tilbud på port motor – bilag 16: godkendt
Ovenstående blev taget til efterretning.
6. Næste møde (erindring)
Bestyrelsesmøde onsdag den 23. januar 2019 kl. 18.00
7. Eventuelt
MM orienterede igen om Vandrådets arbejde med at få etableret en fælles grundvandsbeskyttelse
mellem vandværkerne i Randers Kommune, herunder forvaltningens arbejde med nitrat/pesticid
problematikken. Nyt regelsæt for vandværkerne skal forelægges for byrådet.
Referent:

Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 23. januar 2019 af

Henrik S. Møller

Jens-Erik Thomsen

Lasse Rasmussen

Leif Gindesgaard

Helle Johansen

