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NYHEDSBREV
Kære medlemmer af vandrådet
i Randers Kommune.

Vedtægter:
Vandrådet har nu afholdt den
ekstraordinære
generalforsamling, der skulle til
for at de på den ordinære
generalforsamling vedtagne
vedtægter kunne træde i kraft.
Vedtægterne blev også på den
ekstraordinære
generalforsamling godkendt
med de ændringer der blev
foreslået på den ordinære
generalforsamling.
Vedtægterne er vedhæftet
dette nyhedsbrev og kan
fremover ses på hjemmesiden.

•

Et mix af ovenstående

I er altså ikke bundet op af en
bestemt aftale.
Der er vedhæftet materiale om
indkøb af el. Ønsker I at høre
nærmere eller at indgå en
aftale skal I tale med Claus
Holck Hertz, som er den faste
kontaktperson hos Energi
Danmark. Claus kan træffes på
telefonnummer 87 42 62 04,
mobil 25 62 21 18 samt mail
chhe@energidanmark.dk.
Vandrådet håber I vil tage godt
imod dette tilbud. Vi forventer
at I alle vil kunne spare penge
på aftalen.

Rammeaftale - el:

Sprøjtefri kampagne

Vandrådet har indgået en
rammeaftale med Energi
Danmark.

Går dit vandværk og tænker på
at lave en sprøjtefri kampagne
over for jeres forbrugere, så har
Vandplanudvalget i Århus
Kommune udarbejdet en
brochure, som vi har fået lov til
at bruge på betingelse af at der
står på den hvem der har lavet
den.

Hvad går aftalen så ud på?
Der er aftalt en fast pris på
0,35øre/KhW/år i
handelsomkostninger gennem
Energi Danmark. Det betyder at
har man et forbrug på 10.000
KhW, så betaler man kr.
35,00/år.
Selve prisen på el afhænger af
på hvilket tidspunkt I indgår en
aftale og hvilken model i
ønsker. I er ikke bundet op på
en fast model. I kan vælge
mellem fire modeller:
•
•
•

Energi Danmark Pulje
Energi Danmark Spot-el
Fast pris eller

Vandrådet vil forsøge at lave en
fælles aftale m.h.t. trykning af
denne. Er I interesseret i dette
skal I kontakte Vandrådets
næstformand Anker Boje gerne
på mail:
naestformand@randersvandra
ad.dk senest 1. juli 2015.
Med venlig hilsen og god
sommer
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