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Nye tider… elektroniske målere og afregning
Kære forbruger,
I fortsættelse af vores forbrugerinformation fra november 2014, er vi nu i
fuld gang med målerudskiftningen til de elektroniske målere og forventer
at vi stort set er færdige til jul.
Når jeres måler er udskiftet vil der ligge en brugervejledning i jeres
postkasse.
Vi vil gerne opfordre jer til at læse denne brugervejledning for der
igennem at få en forståelse af, hvad jeres nye måler kan.
På brugervejledningen er ligeledes anført dato for jeres målerudskiftning
samt målerstand på den gamle måler der er udskiftet. Gem derfor
brugervejledningen.
I forbindelse med målerudskiftningen har vi fotograferet den gamle måler
og dens visning og det vil være målerstanden på billedet der vil danne
grundlag for overførsel til vandafregningen.
De nye målere er som tidligere nævnt en elektronisk måler og det
betyder, at I ikke længere selv skal aflæse jeres vandmåler i forbindelse
med årsopgørelsen. Aflæsningen vil fremover blive udført af Dragsmur
Vandforsyning I/S, ved fjernaflæsning af den elektroniske måler.
Aflæsningen vil så danne grundlag for udfærdigelse af årsopgørelsen for
jeres vandforbrug. I den forbindelse vil jeres opgørelse ligeledes
indeholde oplysninger om sidste målerstand, ny målerstand og forbrug.
Årsopgørelsen vil endvidere kunne betales via netbank eller tilmeldt PBS.
Vi håber med disse tiltag, at have efterkommet et stort ønske hos jer
forbrugere om et lidt mere nutidigt afregnings – og betalingssystem.
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Nye tider… ny regnskabsføre
Vores regnskabsføre Georg Poulsgærd, der igennem en lang årrække på
fornemmeste måde har forestået vores regnskab, har besluttet at holde
med udgangen af indeværende regnskabår.
På den baggrund har vi i bestyrelsen besluttet at overdrage vores
regnskabsføring og forbrugerkontakt vedr. vandafregning til Djurs Vand
Erhverv A/S som vi med virkning fra 01 januar 2015 har indgået kontrakt
med om varetagelse af regnskabsføringen.
Det betyder for jer forbrugere en ny kontakt, hvis i har spørgsmål til jeres
vandafregning, vil melde flytning på jeres hjemadresse, eller salg af jeres
ejendom eller lignende:
Kontakt:
Djurs Vand Erhverv A/S
Hans Winthers Vej 13,
8400 Ebeltoft
Tlf.: 87527200
Åbningstid: mandag til fredag: kl. 09.00 til 12.00
Att.:Lone Kirkegård Møller - e-mail: lkm@djursvand.dk
Georg Poulsgærd vil fortsat være tilknyttet bestyrelsen i en
overgangsperiode, ligesom Georg vil aflægge sit sidste regnskab for
regnskabsåret 2014 på generalforsamlingen d. 13 juni 2015, hvor der vil
blive lejlighed til at sige tak til Georg for den indsats han har ydet for
Dragsmur Vandforsyning I/S.

Nye tider

… nye medlemmer til bestyrelsen

I vores nuværende bestyrelse har 2 medlemmer meddelt at de gerne vil
fratræde deres bestyrelsespost ved den førstkommende
generalforsamling d. 13 juni 2015.
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Vi har derfor behov for at få tilknyttet 2 nye bestyrelsesmedlemmer og vil
gerne igennem denne forbrugerinformation opfordre de af jer, der kunne
have lyst og interesse i at medvirke til at vi fortsat har godt drikkevand i
vort område, om at give sig til kende overfor formanden:
Thorkild Brinch Lindquist
Fuglsøvig 2,
8420 Knebel.
Tlf. 86352965 e-mail: formand@dragsmurvand.dk
En særlig kompetence for èt af de nye bestyrelsesmedlemmer vil være
varetagelse af kapitalforvaltningen i Dragsmur Vandforsyning I/S samt
varetage bestyrelseskontakten til vores regnskabsføre og fremlæggelse af
årsregnskabet der udarbejdes af vores regnskabsføre, på den årlige
genralforsamling.
Vi håber og ser frem til at høre fra jer, der er parat til at medvirke i det
frivillige arbejde omkring drift af en mindre vandforsyning.
Afslutningsvist ønsker vi alle en rigtig god jul samt et godt nytår
Med venlig hilsen Bestyrelsen.
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