STRØXTIMEN VANDVÆRK
Dagsorden - ekstraordinært bestyrelsesmøde
28. juni 2Ot6

Møde nr.

7 -20L6

Dato

28. juni 2Ot6 kl. 17.15
Vandværksvej nr. 11 - Vorup.

§ted

Renå Frank Jensen

Formand Carsten Hindborg Olsen har indkaldt

til ekstraordinært bestyrelsesmØde med henblik

at drøfte/behandle følgende sager:
1. Tilbud på anlæg at il4 meter
forsyningsledning og sti kledninger i Kristrupvei.
Udbuddet er opdelt i 2 entrepriser
jo rda rbejder og rø ra rbejder.

- henholdsvis

Driftsleder har inviteret 2 tilbudsgivere på hver
entrepriseopgave og arbejdet skal udføres i
henhold til den udarbejdede beskrivelse,
tegningsmateriale samt aftale med Strømmen
Vandværk.

vil blive fremsendttil
bestyrelsen inden mødets afuikling.

De modtagne tilbud

tilbudsindhentningen, drøfter
Bestyrelsen de modtagne tilbud i forhold til
budget, vilkår m.v.
Rå baggrund

lordarbeider:
Tilbud 1: Erik G. Hansen 484.000 kr.
Tilbud 2: Brdr. Andersen 449.500 kr.
Rørarbejder:
Tilbud 1: WS-gruppen 218.128 kr.
Tilbud 2: Gas- og Vandmesteren 224.372 kr.

1.

Besluttet at godkende de billigste tilbud.
Arbejdet finansieres med 600.000 kr. af
anlægsbudget vedrørende ny forsyningsledning
samt 58.000 kr. af midler til renovering.

på

2. Orientering fra Driftsleder.
2.

1. Omlægning af forsyningsledning

2.t

Kærgade/F rederiksbergvej sa mt

Oriente

Bøsbrovej/Te bbestru pvej.

finansieres af

2.2. Nyt græs på de 2 rentvandstanke på
Vandværksvej.

2.2
Orientering taget til efterretning

3. Vandværksbygninger på Vandværksvei.
Bygn i ngern e ha r behov for ved I igeholdelse/ma I ing.
Der er indhentet tilbud på arbejdet vedr.

Arbejdets udførelse god kendt

reparation og maling af de 2 bygninger.
Pengene afholdes via driftsmidlerne - reparation
og vedligehold af anlæg.

ri

ng taget
Ra

til efterretn i ng. O m lægn ingen

nders Spildevand.

3.

Tages af ved ligeholdelseskontoen

4. Spøresmålfra Knud Vissiqf, oå vegne af
-hayeforeni neen Vorupkærparken
4.1 Priser/takster tor 2OL7

4.t

Kan det forventes at priserne for 2017 bliver
offentliggjort inden i krafttræden januar
20L7?

Det kan forventes at taksterne bliver godkendt
på bestyrelsesmødet den 14. december 2016.
Det vilvære med forbehold for godkendelse af
Randers Kommune. Umiddelbart efter
bestyrelsesmødet vil referatet være på
hjemmesiden.

I, i referat fra
bestyrelsesmøde om budgetlægning,
refererer forslag til takster 2OL7 med
forbehold for godkendelse?
Er det evt. muligt, at

Det vil i så fatd gøre det muligt for
Vorupkærparken, at lægge et budget for
24L7.
4.2 Spørgsmål om stemmeberettigede i

forbindelse med generalforsamling

4.2
Der er 3466 forbrugere. Heraf er 1530
med lem me r stem meberettigede.

Angående stemmeberettigede til
generalforsamlingen vil vi gerne have oplyst
hvor mange af Strømmens forbrugere der er
stemmeberettigede.
Ved forespørgsel på seneste

generalforsamling blev anslået et antal.
Vi vil ligeledes gerne have oplyst, hvad der
kræves for, at alle forbrugere bliver
stem meberettigede.
Med venlig hilsen
Knud Vissing

Der henvises til vedtægterne punkt 3
"Medlemme/' :
Enhver, der har tinglyst adkomst tilfost
ejendom iforsyningsområdet og har betalt
tilslutningsbidrog, kan blive medlem

of

foreningen.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder,
er det ejerne of de enkelte ejerlejligheder, der er
medlem, såfremt de har installeret måler fro
vandværket. Hvor det ikke er de enkelte
lejligheder, der er medlem, er det
ejerfureningen, der er medlem af vøndværket.
Bo li gfo re n i nge r og o n de lsbo I i gfo re n i n ge r
optages som åt medlem pr. juridisk enhed.
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Carsten Hindborg Olsen

Søren Ejlersen

