
ANDELSSELSKABET  KERTE  &  OMEGNS  VANDVÆRK 
  
Formand Kai Egede Jensen 
Hårevej 25, Faurskov Mølle 
5560  Aarup 
Tlf. 64 49 29 69 Mobil 41 23 45 04 
E-mail : keg@faurskovmolle.dk / kegj@vd.dk. 
 
BESTYRELSESMØDE  
  
Møde nr. 1 - 2020 
 
Dato:  torsdag den. 16 januar 2020 kl. 17.00 
 
Sted:  Hårevej 25. 
 
Indkaldte: Formand Kai Egede Jensen, Jørgen Hviid, Flemming Nielsen, Martin Jensen, Lise Hansen 
 
DAGSORDEN: 

 
1. Drøftelse af optagelse realkreditlån for finansiering af ledningsrenovering for 3 – 4 mio. kr. i 2020. 
 
2. Næste møde er aftalt til 17. februar 2020 

 
Ad.1 
Mødet omhandler kun drøftelse omkring finansiering af ledningsrenovering og strategi for fremadrettet 
renovering.  
Kai er i dialog med vandværkets bank og Nykredit vedr. optagning af lån til renovering.  
Banklån ser umiddelbart ud til at være for dyrt, så der undersøges om der kan optages realkreditlån. 
Lånebeløbet skal balancer med vandværket økonomi, vandledningernes levetid, og tiden for at renovere 
ledningerne.  
 
Der lægges vægt på driftssikkerhed for forbrugerne, så hovedledninger vil blive prioriteret frem for 
stikledninger og mindre hovedledninger som forsyner et få antal forbruger. 
 
Lånebeløbet og renovering skal ikke være større end at projekterne kan udføres i løbet af ét år ad gangen. 
Renten er meget lav i disse år, så bestyrelsen har vurderet at der optages tillægslån eller nyt lån om nogle år,  
hvis det giver mening i forhold til den fremadrettet strategi.  
 
Kai havde til mødet opstillet en række ledningsstrækninger i forsyningsområdet. 
Disse er blevet prissat efter de aktuelle priser for igangværende projekt, og skal betragtes som et ca. overslag. 
Det samlede overslag er på Kr. 4.700.000, - 
 
Bestyrelsen aftalte at arbejde videre et beløb på Kr.4.500.000,- for optagelse af lån til renovering.  
 
Ad.2 
Næste møde er aftalt til 17. februar 2020, kl.18.30 Hårevej 25. 
Der arbejdes videre med renoveringsplanen, og event. indkommende lånetilbud. 
 
 
Mødet sluttet kl.19.00 
 
Således opfattet af 
Flemming Nielsen 
  
Referat udsendt til følgende: 
Lise liseorsbjerg@live.dk 
Kai keg@faurskovmolle.dk 
Martin bakkemose@mail.dk  
Jørgen  mail@best4life.dk 
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