Dragsmur Vandforsyning I/S
Bestyrelsen

Juni 2017.

Bestyrelsens beretning for driftåret 2016
Dækkende årsregnskab for 2016 og driftsperioden juni 2016 til maj 2017
Fremlagt på generalforsamlingen d. 17 juni 2017 på Fuglsøcentret

Bestyrelsen:
Efter generalforsamlingen d. 11 juni 2016, afholdt bestyrelsen sit første møde d. 20 september 2016 med
konstituering som det første punkt på dagsordenen.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:






Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasser:
Bestyrelsesmedlem:

Thorkild Brinch Lindquist
Søren Roulund
Michael Jørgensen
Jens Jørgen Simonsen
Steen Jacobsen

Suppleant til bestyrelsen blev:
 1-suppleant:
Jens L. Torp
 2-suppleant:
På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at finde en 2-suppleant
Det blev den tidligere formand Jørn Gade, der den 21 februar 2017 tiltrådte
som 2-suppleant.
Endvidere følgende driftsfunktioner:
 Regnskabsfører:
Lone K. Møller, Djurs Vand Erhverv A/S
 Tilsynsførende:
Mogens Vognsen
Som Vandforsyningens revisor:
 Revisionsgruppen i Ebeltoft – Der efterfølgende er sammenlagt med Kovsted & Skovgaard,
Statsautoriseret revisionsaktieselskab og som fortsættende virksomhed.
Som generalforsamlingsvalgt kritisk revisor:
 Ole Jacoby
Som generalforsamlings valgt suppleant for kritisk revisor:
 Anne Ejsing
I perioden har bestyrelsen afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder og perioden har generelt været præget af stabil
drift. Bestyrelsen har arbejdet med færdiggørelse af vort ledelsessystem og det indledende arbejde med en
beredskabsplan.
I perioden har bestyrelsen endvidere undersøgt bankmarkedet med henblik på et bankskifte, idet den
hidtidige bankforbindelse Nordea i Randers efter bestyrelsens opfattelse ikke leverede en optimal ydelse
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set fra Vandforsyningens side. Undersøgelsen mundede ud i at bestyrelsen har valgt Rønde Sparekasse som
fremtidig bankforbindelse med virkning fra d. 01 januar 2017.
I perioden har bestyrelsen endvidere deltaget i en følgegruppe under Syddjurs Kommune i forbindelse med
Kommunens ønske om at reviderer Vandforsyningsplanen tidligere end planlagt. Dragsmur Vandforsyning
har i den forbindelse repræsenteret distributionsvandværkerne. Følgegruppens opgave er primært at
komme med ideer og erfaringer med det formål at give vandforsyningen i Syddjurs Kommune et
kvalitetsløft og bringe driften af de enkelte vandforsyninger i overensstemmelse med de regelsæt der er
fastlagt i Vandforsyningsloven, samt implementering af hele indsatsplanlægningen for beskyttelse af vores
grundvandsressourcer på baggrund af den nationale grundvandskortlægning.
Endeligt har bestyrelsen deltaget i informationsmøder m.m. i Vandrådet for Syddjurs Kommune, samt
status møder for almene vandværker i Syddjurs Kommune.

Vandforsyningens drift:
Vandforbruget:
I perioden har vi afregnet 9.311 m3 til forbrugerne mod 8.976 m3 i sidste periode. Fra værket har vi
udpumpet 9.840 m3. Det betyder at vi har pumpet 529 m3 vand ud til forbrugerne uden at få betaling for
det. Afvigelsen er på 5,3 % og under grænsen på 10 % for betaling af strafafgift til staten. Vi har ikke
umiddelbart kun konstatere utætheder i vores ledningsnet der kan forklare tabet. Vi har derimod en
mistanke om at det er vores hovedmålere som ikke måler korrekt. De har været i drift i mere end 20 år og
vi overvejer derfor en udskiftning, hvilket jeg vil vende tilbage til under dagsordenens pkt. 7 indkomne
forslag
Antallet af forbrugere er i perioden steget med 1, så vi nu er i alt 243 forbrugere.
Hovedpumpestation og trykforøger:
Såvel hovedpumpestationen som trykforøger stationen til Fuglsøvig området har kørt uden problemer i
perioden. Dog er vores affugtningsanlæg i hovedpumpestationen slidt ned og skal udskiftes og vi er i gang
med at tage priser hjem.
Ledningsanlæg:
Hovedledningsanlægget - og fordelingsledningsanlægget har i perioden haft tilfredsstillende drift. Vi havde
en forholdsvis mild vinter og har ikke konstateret frost skader på vores målerbrønde.
Elektroniske vandmålere:
Ved vores aflæsning af målerne d. 01 juni 2017, kunne vi konstatere at der var nogle målere der havde peak
indikation, hvilket vil sige at der på et tidspunkt har været et unormalt højt forbrug. I den forbindelse vil vi
gerne kunne kontakte den pågældende forbruger pr. mail og derfor opfordrede vi jer til at fremsende jeres
mailadresse, så vi hurtigt kunne komme i kontakt med jer og informere om at der muligvis er en fejl på
jeres vandinstallation.
Jeg skal derfor opfordre de af jer der ikke har sendt jeres mailadresse til os til at gøre det
Mailadressen er: sekretaer@dragsmurvand.dk husk at oplyse navn og adresse og gerne tlf. nr. samt
adressen på huset på Mols.
Vandkvalitet:
Den seneste analyse blev udført d. 14-02-2017 og den viser at alle kravværdier i Miljøstyrelsens
bekendtgørelse vedr. drikkevand er overholdt.
I vil altid kunne se resultatet af den sidst udtagne vandprøve på hjemmesiden www.dragsmurvand.dk
under menupunktet ”Andet”
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Forbrugerne:
Der har i den forgangne periode været tilgang af 1 ny forbrugere, så antallet nu er 243 forbrugere tilknyttet
Dragsmur Vandforsyning I/S.
Forbrugerinformation:
Da vores forbrugerinformation som nævnt på sidste års generalforsamling fremover primært vil blive
udsendt pr. e-mail skal vi som tidligere nævnt anmode jer forbrugere om at fremsende jeres Navn,
sommerhus adresse, mobil telefon nummer og mail adresse til sekretaer@dragsmurvand.dk , med henblik
på at få så mange som muligt ind i et digitalt kommunikationssystem.

Takstblad:
I brev dateret 02 januar 2017 meddelte Syddjurs Kommune at de ikke kunne godkende vores Takstblade for
2014-2015 og 2016, afgørelsen var endelig og kunne ikke appelleres. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen
skulle være anlagt inde 6 mdr.
Henset til det grundlag afgørelsen var truffet på var vi i bestyrelsen af den opfattelse at vi måtte kunne
drøfte det endnu engang, men Kommunens sagsbehandler meddelte os at de ikke så nogen grund til at
drøfte det yderligere. Dette blev bekræftet af chefen for Natur – og Miljø ved Syddjurs Kommune.
Henset til at et godkendt Taksblad er det eneste lovlige grundlag Dragsmur Vandforsyning I/S har for at
kunne opkræve betaling for vand og diverse ydelser hos forbrugerne, er det bydende nødvendigt at vi
får en godkendelse.
Som sagen pt. står er den eneste udvej vi har, er at anlægge sag mod Syddjurs Kommune, hvilket vi har
taget skridt til at sætte i gang så tidsfristen på de 6 mdr. overholdes. Samtidig prøver vi at komme i dialog
med Kommunen med henblik på at finde en løsning uden retssag.
Under dagsordenens pkt. 3 vil jeg nærmere redegøre for indholdet af Syddjurs Kommunes afgørelse samt
vores stillingtagen hertil.

Økonomi:
Indledningsvist skal jeg gøre opmærksom på at det regnskab der har været fremlagt på hjemmesiden
desværre ikke er retvisende for så vidt angår en manglende periodisering af salg af vand for perioden 0106-16 til 31-12-16. En forbruger har gjort os opmærksom på, at det fremlagte regnskab ikke er i
overensstemmelse med årsregnskabsloven på dette punkt. Regnskabet er derfor rettet og det rettede
regnskab ligger til jeres brug på bordene. Vi skal beklage fejlen.
Årsrapporten for 2016 udviser som det skal et resultat på 0, hvilket er i overensstemmelse med ”Hvile i sig
selv princippet.
Over/underdækningen udviser før henlæggelse til målerudskiftning en overdækning på kr. 58.901,- og med
årets henlæggelse til målerudskiftning på kr. 28.926,- fås en overdækning på kr. 29.975,- jf. note 12 i
Årsrapporten.
Som nævnt indledningsvist skiftede vi pr. 01-01-2017 bank fra Nordea Randers til Rønde Sparekasse. I den
forbindelse benyttede vi lejligheden til at afhænde vores beholdning af værdipapirer, således at vi
overholder kravene i Vandforsyningslovens § 52 a om at en vandforsyning ikke må anvende midler til
aktiviteter der ligger uden for vandforsyningens ansvarsområde.
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LER-registeret og ledningsplaner:
LER-registeret er et elektronisk registreringssystem som alle ledningsejere der har ledninger nedgravet skal
være omfattet af. Registeret er en hjælp til de entreprenører der skal udføre gravearbejde, idet de via
registeret kan rette forespørgsel til den/de ledningsejere der er registreret som havende ledninger i jorden
i det område entreprenøren skal grave. Ledningsejeren skal så inden for 5-dage fremsende elektroniske
tegninger over sit ledningsanlæg i det berørte område. På den måde kan entreprenøren tilrettelægge sit
arbejde så man undgår grave skader på ledningsanlægget.
Hidtil har vi i bestyrelsen selv forestået besvarelse af disse henvendelser, men i forbindelse med en
elektronisk opdatering af vort tegningsgrundlag har vi besluttet at outsource elektronisk opdatering af vort
ledningsanlæg samt LER håndtering. Efter prisindhentning har vi valgt det billigste tilbud og overdraget
arbejdet til Thvilum i Odder. Den årlige udgift vil fremover ligge i niveauet kr. 5.500,- til kr.7.500,- afhængig
af omfang af tegningsrettelser.
Elektronisk overvågning af vandforsyningsanlægget:
På sidste års generalforsamling blev det besluttet at bruge kr. 60.000,- til installation af elektronisk
overvågning.
Efter afholdelse af licitation på ydelsen har det vist sig at den elektroniske overvågning af anlægget ikke kan
etableres for det afsatte beløb på kr. 60.000,- men derimod koster kr. 161.000,-.
På den baggrund har bestyrelsen besluttet at sætte projektet i bero indtil nærværende generalforsamling
har haft lejlighed til at afgøre i hvilket omfang projektet skal gennemføres.
Derfor er forslaget sat til afstemning under dagsordenens pkt. 7 – Indkomne forslag.
Bestyrelsen vil motivere forslag til at afsætte kr. 170.000,- til installation af elektronisk overvågning.

Fællespumpestationen Skellerup Enge (FSE)
I min beretning på sidste års generalforsamling, fortalte jeg om nogle af de arbejder vi deltog i under FSE,
herunder udarbejdelse af en ny andels aftale for de vandforsyninger der er tilsluttet FSE. Endvidere et
forslag om igangsættelse af et modelarbejde der skulle udmynte sig i et forslag til hvordan man kunne
sammenlægge de 8 vandforsyninger under FSE til en fælles vandforsyning. Forslaget blev vedtaget på FSE`s
repræsentantskabsmøde d. 16 april 2016 og pålagde bestyrelsen for FSE at udarbejde et modeloplæg der
kunne endeligt godkendes på FSE`s repræsentantskabsmøde i april måned 2017.
Desværre må vi i dag konstatere at FSE`s bestyrelse ikke er kommet videre med anpartsaftalen. På FSE`s
repræsentantskabsmøde i 2017 der blev afholdt d. lørdag d. 06 maj, mente bestyrelsen ikke der var
tilslutning blandt vandforsyningerne til at drøfte sammenlægning hvorfor de ikke så nogen grund til at
arbejde videre med oplægget. Desuagtet at repræsentantskabet i 2016 havde besluttet at der skulle
udarbejdes et oplæg til sammenlægning.
Sammenfattende må man nok desværre konstatere, at der ikke er tilslutning til en sammenlægning.
Vi afventer fortsat FSE`s udspil til anparts aftalen.
Generalforsamlingen 2018:
Reserver allerede nu datoen: Lørdag d. 16 juni 2018
Afslutningsvist:
Tak til bestyrelseskolleger for samarbejdet i den forgangne periode, også tak til Mugge for drifts tilsynet
med værket. Tak til vore samarbejdspartnere indenfor administration og revision.
Til jer forbrugere vil jeg ønske en rigtig god sommer.
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