
STRØMMEN VANDVÆRK 
Dagsorden  – bestyrelsesmøde 22. august 2017 
 

 
Møde nr.  7 - 2017 

Dato  22. august 2017  kl. 17.15 

Sted  Vandværksvej nr. 11 – Vorup. 

 
 

Navn Opgave Deltagelse 

Carsten Hindborg Olsen Formand x 

Renè Frank Jensen Næstformand x 

Søren Ejlersen Sekretær x 

Michael Cenholt Kjeldgaard  x 

John Andreasen  x 

Vibeke Hvid  x 

Orla Vestenbæk  x 

Hans Lyng Driftsleder x 

Elin Thulstrup Kasserer x 

 
 

1.  Underskrift af protokol/referat fra sidste møde.  
Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder: 
1.1. Alle referater er underskrevet. 

 

 
Underskrevet af de tilstedeværende 
medlemmer 
 

2. Meddelelser fra formanden. 
Ingen 

 

Taget til efterretning 

3. Orientering fra driftslederen. 
 
3-1. Sdr. Alle nr. 1. 
Orientering vedr. problemer med hensyn til levering af 
vand på dele af området. Nogle forbrugere havde 
problemer, medens andre ingen problemer oplevede. 
 
3-2. Assensvej nr. 1. 
Orientering vedr. etablering af ny stikledning samt 
stophave. 
 
3-3. Nørresundbyvej. 
Orientering omkring status på det igangværende projekt. 
 
3-4. Takster 2018. 
Forslag til mødedag/mødedage vedr. udarbejdelse af 
forslag til takster 2018 efter den nye vejledning. 
 
3.5 Budget 2018 
Møde med revisor vedr. budget 2018. Der var ingen 
bemærkninger til det godkendte budget 2018. 
Til orientering. 
 

3.6 Kristrupvej  
Konstateret en utæt anboringsbøjle, der er udskiftet uden 
beregning. 
Til orientering. 

  
  
 3.1 Orientering givet 
 
 
 
 
3.2 Orientering givet 
 
 
 
3.3 Orientering givet 
 
 
3.4 Udsættes til november så det kan 
være klar til budgetmødet 13/12-17 
(nyt prisindeks) 
 
 
 
3.5 Orientering givet 
 
 
 
 
3.6 Orientering givet 
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4. Økonomisk status ved driftslederen/kasserer.  
 
Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. 
udgangen af  juli  md. 2017. 
 
Balancen 2017 - forbrug contra budget - er fremsendt til 
bestyrelsens medlemmer før mødet. 
 
Fremlægges til orientering, drøftelse m.v. 
 

 
Drøftet.  
 
Opklarende spørgsmål stillet. 
 
Taget til efterretning. 

5. Besigtigelse af Strømmen vandværk.  
Det er aftalt/besluttet, at bestyrelsen ên 
gang årligt skal på en besigtigelses- og 
fremvisnings-rundtur til vandværkets 
boringer, pumpestationer, bygninger m.v.  
Besigtigelsen sker som første punkt på 
denne dagsorden, d.v.s. med afgang kl. 
17.15 fra Strømmen Vandværk.  
Der er planlagt fællestransport.  
 

 

 
Fremvisningstur gennemført 

6. Fastsættelse af næste møde. 
Aftalt til onsdag den 11. oktober 2017 kl. 17.15. 
 

 
Mødet fastholdes 

7. Sanering af spildevandsledning i Ålborggade. 
På grund af 3 overgravninger i Ålborggade, er der en  
del problemer med snavs i rørene/vandet til 
forbrugerne.  
Der har været en del henvendelser fra forbrugerne. 
Driftsleder Hans Lyng henviser til vandværkets 
regulativ 6.3.: Ulemper: 
 
Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, 
tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende 
levering som følge af mangler ved anlægget og disses 
afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende 
anlægget, herunder ledningsbrud, strømsvigt og 
anden force majeure, eller ved ledningslukninger, 
reparationer og udskylning af ledninger m.v. 
 
Det kan oplyses, at Vandværket har renset sien  før 
vandmåleren. 
 
Det er driftslederens skøn, at jordledningen er så ringe at 
den skal/bør udskiftes. 
Forbrugeren har modtaget skriftlig besked vedr. dette. 
 

 

 
Bestyrelsen tiltræder driftslederens 
anbefaling. 

 

 

8. Henvendelse fra forbruger vedr. frostsprængt 
Vandmåler. 
Forbrugeren mener, at det er vandværkets ansvar når en 
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vandmåler frostsprænges. 
 
Ejer er erstatningspligtig over for vandforsyningen i 
tilfælde, hvor en afregningsmåler er bortkommet eller er 
blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v. 
 
Ejer og bruger må tåle de ulemper, der er forbundet med 
at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af målere. 
Fremlægges til orientering, drøftelse m.v. 
 

 

 
Måleren udskiftet for ejers regning. 

9. Orienteringsmøde vedrørende ledningsomlægninger 
Driftslederen har deltaget i orienteringsmøde vedrørende 
ledningsomlægninger på jernbanestrækningen mellem 
Århus og Lindholm. 
Banedanmark har planer om at elektrificere 
jernbanestrækningen mellem Århus og Lindholm. 
 
I den forbindelse er der adskillige vejoverføringer i Århus-, 
Favrskov og Randers Kommune, som skal hæves eller 
nedlægges. 
 
Strømmen Vandværk har en forsyningsledning fra 
Kærgade til Fjordvang, der evt. skal flyttes. 
 
Til foreløbig orientering m.v. 
 

 
Orientering givet 

10. Trykstyring – Møde i arbejdsgruppen vedr. 
kommunikation. 
Gruppen arbejder på at kommunikation og styring 
kan ske ved solcelleanlæg. 
 

 
Driftsleder gav på gruppens vegne en 
status for projektet. 
 
Taget til efterretning 

11. Salg af Johannelyst 30 
Der er kun kommet et bud, men vedkommende har 
trukket sit bud tilbage på grund af, at der ikke må 
bygges på grunden. 
 

 
Taget til efterretning 

12. Takstblad 2018 
Takstblad for 2018 er godkendt af Randers Kommune 
 

 
Taget til efterretning 

13. Forslag til indsatsplan for Randers Kommune 
Indsatsplan for vandforsyning gælder for de almene 
vandforsyninger i Randers, Favrskov, Norddjurs og 
Syddjurs Kommuner. 
Indsatsplan for vandforsyning indgår i delplanerne for 
kommunernes tekniske forvaltninger. Delplanerne 
indgår i kommunernes overordnede plan for fortsat 
drift. 
Formål 
Formålet med denne indsatsplan og vandværkernes 
egne beredskabsplaner er at sikre en hurtig og 
effektiv indsats i tilfælde af drikkevandsforureninger, 

 
Taget til efterretning 
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