
RANDERS  -  VANDRÅD 
 _____________________________________________ 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 16. marts 2022 – kl. 18.00 
      på Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8960  Randers SØ 
 
fraværende: Anker Bøje 
fraværende suppleant: Jeppe Kristoffersen 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Underskrivelse af protokol/referat fra sidste møde. 
             Referat fra sidste møde d. 27. okt. 2021 blev godkendt og underskrevet 

 
2. Meddelelser fra formanden. 

     Formanden beklagede den lange tidsperiode fra sidste møde, hvilket skyldes corona. 
     Omtalte Kristrup Vandværks henvendelse om grundvandskøleanlæg, som muligvis 
     kan have indvirkning på grundvandsbeskyttelse, men bør p.t. sættes i bero/stand by 
     og Vandrådet fremover orienteres inden der tages stilling til oplægget. 
     Sløjfning af brandhaner havde formanden drøftet med nabovandrådene, men han 
     laver et udkast som forelægges bestyrelsen, hvor bl. a. omkostninger ved  sløjfning   
     betales af Beredskabet. 
 

3. Økonomisk status. 
     Kassereren fremlagde Vandrådets årsrapport for 2021 som viste årets underskud 
     på kr. 14.084, hvilket skyldes der ikke var opkrævet kontingenter for året 2021. 
     Årets aktiver er kr. 73.123,00 
     Bestyrelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. 
     Bestyrelsen indstiller budget for 2022 med nul kontingent og et resultat  
     med et underskud på – kr. 39.225,00 til generalforsamlingens godkendelse. 
 

4. Orientering fra sekretær. 
     p.t. intet 
 

5. Generalforsamling 2022 
     Der afholdes generalforsamling torsdag d. 21. april 2022 – kl. 18.00 
      ”Hos Anne Marie”, Messingvej 74, 8940  Randers NV 
     Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt 
     til formanden senest d. 10. april 
      
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
 
 Peter Nordahn (modtager genvalg) 
 Michael Gamtofte (genopstiller ikke) 
  Erik Backhausen (modtager genvalg) 

 
             Følgende suppleanter er på valg: 
  

1. Lars Riisager, Ø. Bjerregrav Vandværk 
2. Torben Bøgh Nielsen, Langkastrup Vandværk 
3. Vakant 



 
 
            Valg af revisorer: 

 
           På valg er: 
 
           Kirsten Berthelsen, Assentoft Vandværk 
           Lonnie Juncher, Langå Vandværk 
 
           Revisorsuppleant: 
 
           Michael Mose, Kristrup Vandværk 
 
 
6. Status på BNBO – arbejdet. 

 
Der arbejdes videre, men der sker ikke de store afklaringer p. t. og samtidig 
er det sat lidt i bero fra Kommunen, men der håbes/formodes stadig frivillige 
aftaler mellem Vandværkerne og Lodsejerne. 

 
 
7. Eventuelt: 

 
    intet 


