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7. november 2019
Referat fra bestyrelsesmødet den 6. november 2019
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
Begge blev godkendt og underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
Formanden orienterede om:
1. Møder med Vandværker:
o Assentoft: tilfredse med samarbejdet, som fortsætter uændret.
o Floes: er også tilfredse, samarbejdet fortsætter.

Der ud over har Uggelhuse og Langkastrup også været inviteret. Uggelhuse meldte
fra, da vi tit er i dialog, mens Langkastrup ikke har reageret.
2. Ansøgning om støtte til juletræ: vi giver kr. 300,00, men kun efter ansøgning.
3. VPU: HSM gav en orientering om hvor langt man var kommet. Det er en fordel med
samarbejdet med VMR. Al administration løses af VMR. Arbejdet med indsatsplaner
afventer udspil fra kommunen. Fokus på at få andre værker med.
4. Fælles driftsselskab: HSM og MM gav i fællesskab en orientering om baggrunden for
punktet og for baggrunden for at etablere et fælles selskab sammen med Langå
Punkterne 1 & 3 taget til efterretning. Punkt 2 godkendt. Punkt 4 det blev godkendt at HSM & MM
arbejder videre med Langå.
3. Orientering fra vandværksbestyreren – bilag 15
MM bemærkede at efter aftale med kommunen afventer vi eftersynet af filtret inden vi gør noget ved
den lille overskridelse på nitrit. Det skal understreges at der ingen overskridelse er hos forbrugerne.
Mht. skolens lækage, var det en bruser der ikke var lukket hen over weekenden.
1. Kryds Kristrupvej/Clausholmvej: etablering af nyt lyskryds er påbegyndt og forventes
færdig i uge 3. Med mindre vore ledninger bliver ødelagt under arbejdet får det kun den
betydning at vi nu ikke længere ligger i fortov og rabat, men i vejareal.
Orienteringen taget til efterretning.
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- din lokale vandforsyning

4. Økonomi
1. Regnskab 3. kvartal 2019 – bilag 16: MM kom ind på forventningen til omsætning, hvor
det forventes et mindre salg, som betyder t. kr. 30 – 40 i mindre omsætning. Overskridelsen
på analyser skyldes primært ekstraordinære analyser for to nye pesticider. Lønninger bliver i
2019 & 2020 belastet af den nye ferielov, hvor der skal opspares 12,5% i feriepenge, som
først skal indbetales i 2021. Fremad forventes tilslutningsbidrag for to huse på Kristrup
Møllevej på t.kr. 43. Hertil kommer udgiften til etablering af to nye stik. Sparekassen
Kronjylland opkræver nu negativ rente, det giver derfor ikke mening at have en
opsparingskonto. Det kan nu også betale sig at betale regninger når de modtages og ikke på
forfaldsdag.

Da ingen havde bemærkninger til regnskabet blev orienteringen taget til efterretning og
det blev besluttet at lukke opsparingskontoen og kun have en driftskonto, samt at vi betaler
regninger når de modtages.
5. Nyhedsbrev 2020 – bilag 17
Ændringer kan foretages frem til årets udgang og den udsendes sammen med årsopgørelsen.
Det blev besluttet at eventuelle ændringer kan indarbejdes og at MM hører VMR om de vil kigge det
igennem for at få en mere smart udgave.
6. Næste møde
Torsdag den 23. januar 2020 kl. 18.00. Hvis nødvendigt indkaldes til ekstraordinært møde.
7. Eventuelt
MM orienterede om at Vandrådet er ved at indhente tilbud på vandanalyser. På Vandrådets næste
generalforsamling er MM på valg og genopstiller ikke.
Debat om fremtidig planlægning i forhold til beslutninger fra temadag og hvad gør vi for at få flere
til at komme til generalforsamling. Fremtidig planlægning sættes på dagsordnerne fremad, første
gang i januar. Mht. generalforsamling går alle i tænkeboks.
Referent:

Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 23. januar 2020 af

Henrik S. Møller

Lasse Rasmussen

Leif Gindesgaard

Helle Johansen

