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24. januar 2019
Referat fra bestyrelsesmødet den 23. januar 2019
Til stede:
Henrik S. Møller – HSM
Jens-Erik Thomsen - JET
Lasse Rasmussen – LR
Helle Johansen - HJ
&
Michael Mose – MM
Fraværende med afbud:
Leif Gindesgaard

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde
Godkendt og underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
HSM orienterede om
• Hvor langt vi var med Floes Vandværk
• Vandrådets temaaften den 7. februar. HSM deltager og hvis andre ønsker at deltage skal de
meddele dette til MM senest den 31. januar.
• Danske Vandværker der holder dialogmøde den 20. februar. Det er lidt vigtigt at deltage.
Meld tilbage til MM senest den 6. februar.
• At Region Midt (Danske Vandværker) holder generalforsamling den 27. april.
Tilmeldingsfrist kendes endnu ikke.
• At GPS-måleudstyr vil være en nødvendighed senest ved udgangen af 2020, enten ved
indkøb eller ved leje hos eksterne leverandører.
• At Miljø- & Teknikudvalget besøger værket og formentlig efterfølgende holder
udvalgsmøde her. HSM deltager her, byder velkommen og fortæller om vandværket. (er den
24. januar 2018 blevet bekræftet af forvaltningen i Miljø- & Teknik også at deres
udvalgsmøde afholdes her)

Orienteringen gav anledning til en god debat om GPS-måleudstyr, fordele og ulemper ved
de to muligheder. Enighed om at MM indkøber GPS-udstyr og kan han finde et andet værk
eller to der vil med i indkøbet vil det være rigtigt fint. Vi kan efterfølgende forsøge at udleje
udstyret. MM finder ud af om vi evt. kan forsikre udstyret.
Miljø- & Teknikudvalget skal være meget velkomne her og vi vil være vært ved evt.
forplejning til udvalget.
3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 1
MM kommenterede kort den udsendte orientering bl.a. om
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

•
•

Forbrugeren der havde en frostsprængt vandledning til drivhuset med stort vandforbrug til
følge
Skuffelsen over at den lokale avis ikke ville optage den, i samarbejde med Dronningborg,
udsendte pressemeddelelse i anledning af screeningen af over 300 pesticider uden fund.

Orienteringen taget til efterretning.
4. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 2 & 3
a) Årsrapporten for 2018 blev kort gennemgået. Bestyrelsen godkendte regnskabet og bliver nu
sammen med regnskabsmateriale afleveret til revisoren.
b) Det grønne regnskab blev kort gennemgået, bl.a. afvigelserne, som kan ses i skemaerne.
5. Generalforsamling
Indkaldelsen er udsendt sammen med årsopgørelsen. Der kommer, som sædvanligt, en erindring i
Din Avis i uge 10, sammen med orienteringen om vandværket. Orienteringen vil omfatte lidt om
screeningen for pesticider. Det forventes at årsregnskabet vil ligge på hjemmesiden fra den 15. marts
2019, hvor det præciseres at det er det regnskab der indstilles til godkendelse på
generalforsamlingen.
JET vil nævne det på Facebook i Kristrupgruppen. MM vil udsende SMS om mandagen i ugen hvor
generalforsamlingen er om onsdagen.
MM kontakter emne til dirigent og spørger om han vil være dirigent.
6. Fastsættelse af næste møder
a) Næste bestyrelsesmøder er den 20. marts kl. 17.00 og konstituerende møde efter
generalforsamlingen.
b) Generalforsamling den 20. marts kl. 19.00.
c) Bestyrelsesarrangementet den 16. marts 2019 kl. 18.00. JET udgør udvalget og melder tilbage
om sted.
7. Eventuelt
Bestyrelsesmedlemmerne takkede for julegaven.
MM orienterede om Vandrådets arbejde med den fælles grundvandsbeskyttelse og om at man på
kommunens hjemmeside under Miljø- & Teknikudvalget kan se kommende sager i udvalget under
sagsstyringslisten, bl.a. er der fire punkter vedrørende drikkevand til mødet i februar.
Referent:

Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 20. marts 2019 af

Henrik S. Møller

Jens-Erik Thomsen

Lasse Rasmussen

Helle Johansen

