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Dragsmur Vandforsyning I/S 
Bestyrelsen                                                                                                                                                         Juni 2018. 
 
 
 

Bestyrelsens beretning for driftsåret 2017 
 
Dækkende årsregnskab for 2017 og driftsperioden juni 2017 til maj 2018 

 
Fremlagt på generalforsamlingen d. 16 juni 2018 på Fuglsøcentret 
 

Bestyrelsen: 
Efter generalforsamlingen d. 17 juni 2017, afholdt bestyrelsen sit første møde d. 04 juli 2017. På grund af 
forfald til mødet var bestyrelsen ikke beslutningsdygtig hvorfor konstituering m.m. blev udsat til det 
efterfølgende bestyrelsesmøde. Det blev afholdt den 24 oktober 2017, hvor bestyrelsen konstituerede sig 
som følger: 
 

 Formand:  Thorkild Brinch Lindquist 

 Næstformand:  Søren Roulund 

 Sekretær:  Jens L. Torp 

 Kasserer:                      Jens Jørgen Simonsen 

 Bestyrelsesmedlem:  Sten Jakobsen 
 
 Suppleant til bestyrelsen blev: 

 1-suppleant: Jørn Gade 

 2-suppleant:               Ikke besat  
 
Endvidere følgende driftsfunktioner: 

 Regnskabsfører: Lone K. Møller, Djurs Vand Erhverv A/S 

 Tilsynsførende: Mogens Vognsen 
 
Som Vandforsyningens revisor: 

 Kovsted og Skovgård Ebeltoft - Statsautoriseret revisionsselskab 
 
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 den løbende drift af værket, samt deltaget i revision af Syddjurs 
Kommunes Vandforsyningsplan som repræsentant for distributionsvandforsyningerne 
I perioden har bestyrelsen endvidere arbejdet med implementering af den elektroniske overvågning af 
vores hovedanlæg og færdiggørelsen af vores digitale ledningsregistrering og omlægning af vores LER 
indberetning. 
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Endeligt har bestyrelsen deltaget i informationsmøder m.m. i Vandrådet for Syddjurs Kommune, samt 
status møder for almene vandværker i Syddjurs Kommune og repræsentantskabsmøde i 
Fællespumpestationen Skellerup Enge. 
 

Vandforsyningens drift: 
Vandforbruget: 
I perioden har vi afregnet 9.619 m3 til forbrugerne mod 9.408 m3 i sidste periode. Fra værket har vi 
udpumpet 10.375 m3. Det betyder at vi har pumpet 756 m3 vand ud til forbrugerne uden at få betaling for 
det. Afvigelsen er på 7,2 % og under grænsen på 10 % for betaling af strafafgift til staten. Afvigelsen er af en 
størrelse der nødvendiggør en nærmere undersøgelse af årsagen.  
Antallet af forbrugere er uændret 243. 
 
Hovedpumpestation og trykforøger: 
Såvel hovedpumpestationen som trykforøger stationen til Fuglsøvig området har kørt uden problemer i 
perioden. Ligesom vi har fået udskiftet affugtningsanlægget på hovedpumpestationen. 
I forbindelse med et generelt strømsvigt på Mols, havde vi udfald på hovedpumperne i en periode på ca. 3 
timer. Endvidere havde vi i marts 2018 et uheld i forbindelse med den 5 årige inspektion af 
rentvandstanken, idet dykkeren ikke fik reetableret niveaureguleringen i tanken, hvorved tanken blev 
overfyldt og vi fik først alarm da vandet trængte ind i centralen og foranledigede strømsvigt. Skaden blev 
udbedret og dykkerfirmaet betalte for vores skadesudbedring. 
 
Ledningsanlæg: 
Hovedledningsanlægget - og fordelingsledningsanlægget har i perioden haft tilfredsstillende drift. Vi har i 
perioden haft 3 frostsprængte målere og derfor skal bestyrelsen endnu engang opfordre jer til være 
opmærksom på at dækslet på målebrønden er intakt. Ligesom der er lukket for vandet i målebrønden ved 
at lukke begge ventiler i brønden. 
 
Elektroniske vandmålere og elektronisk overvågning af hovedanlægget 
I december måned 2017 blev vores nye elektroniske overvågning idriftsat og vi har nu et rigtig godt værktøj 
til en mere driftssikker overvågning ligesom vi får en meget hurtig indikation hvis der er problemer på 
nettet. I samspillet med vores elektroniske afregningsmålere er vi i stand til at reagere væsentlig hurtigere 
ved rørbrud og andet i jeres huse. Vi har allerede i det halve år anlægget har været i drift haft 2 eksempler 
på at vi opdager lækager/fejl i husene og når vi har jeres kontaktdata, telefon og mailadresse kan vi meget 
hurtigt få stoppet lækagen.  
Så derfor de af jer der ikke har oplyst jeres mailadresse til os gør det nu – kontakt os: 
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. 
Fælles pumpestationen Skellerup Enge som oppumper vores vand køre ligeledes løbende lovmæssig 
kontrol og den seneste analyse her er taget d. 2018-02-22 og udviser ligeledes kravoverholdelse på alle 
kravværdier. 
I vil altid kunne se resultatet af den sidst udtagne vandprøve på hjemmesiden www.dragsmurvand.dk  
under menupunktet ”Andet”.  
Vandanalyse for det oppumpede vand på Fællespumpestationen Skellerup Enge kan ses på hjemmesiden 
www.fællespumpestationskellerupenge.dk 
 

mailto:sekretaer@dragsmurvand.dk
http://www.dragsmurvand.dk/
http://www.fællespumpestationskellerupenge.dk/
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Forbrugerne: 
Der har i perioden ikke været tilgang af nye forbrugere, så antallet er uændret 243 forbrugere tilknyttet 
Dragsmur Vandforsyning I/S. 
 
Forbrugerinformation: 
Da vi fremadrettet vil udsende vores forbrugerinformation pr- e-mail er der her endnu en god grund til at i 
fremsender jeres e-mailadresse til os sammen med jeres navn, tlf. nr. og husadresse på Mols. Send det til 
sekretaer@dragsmurvand.dk , med henblik på at få så mange som muligt ind i et digitalt 
kommunikationssystem. 
Vi udsendte her i foråret en forbrugerinformation der blev postomdelt. Den opsamlede bl.a. svar på nogle 
af de spørgsmål der blev rejst på sidste års generalforsamling omhandlende Kommunens godkendelse af 
vores takstblade, betaling af garantiprovision til Syddjurs Kommune på vores lån i Kommunekredit, så jeg vil 
ikke gå dybere ind i disse emner. Men vi rejste også spørgsmålet omkring rekruttering af nye medlemmer til 
bestyrelsen, idet interessen og viljen til at gå ind i bestyrelsesarbejdet er en forudsætning for at kunne 
opretholde Dragsmur Vandforsyning I/S som en selvstændig almen vandforsyning. Desværre har 
bestyrelsen ikke kunnet finde tilstrækkelige emner som bestyrelsens forslag. Vi håber derfor at der på 
dagens generalforsamling melder sig interesserede forbrugere der vil gå ind i bestyrelsesarbejdet. 
 
Takstblad/Lån i Kommunekredit: 
Som nævnt vil jeg ikke gå dybere ind i problematikken omkring Syddjurs Kommunes godkendelse af vores 
takstblade, blot konstatere at Energistyrelsen gav Dragsmur Vandforsyning I/S ret i Deres fortolkning af 
reglerne og vi har som sagt efterfølgende fået vores takstblade godkendt af Syddjurs Kommune. 
Vedr. garantiprovision på vores lån i kommunekredit kom vi som sagt ikke igennem med vores 
argumentation overfor Syddjurs Kommune og har måtte tage til efterretning at provisionen skal betales. 
Opkrævning af garantiprovisionen vil ved revision af takstbladet bliver flyttet fra en m3 afgift til en fast 
afgift. Så i stedet for en stigning i vandprisen på kr. 2,15 pr. m3 bliver bidraget på kr. 900,- til 
ledningsrenovering hævet med ca. 61 kr., gældende fra regnskabsåret 2018. 
Vedr. garantiprovision i øvrigt kommer vi jo til at drøfte det videre under dagsordenens pkt.  5, så jeg vil 
ikke gå dybere ind i det nu. 
 
Økonomi: 
Årsrapporten for 2017 udviser som det skal et resultat på 0, hvilket er i overensstemmelse med ”Hvile i sig 
selv princippet. 
Over/underdækningen udviser en underdækning på kr. 10.383,-  
 
LER-registeret og ledningsplaner: 
Som nævnt på sidste års generalforsamling har vi outsourcet arbejdet med LER registrering til firmaet 
Thvillum i Odder og de varetager nu alle henvendelser til os om oplysninger om vores ledningsanlæg. 
I forbindelse med LER aftalen fik vi også opdateret vores digitale ledningsregistrering hos Thvillum så vi nu 
har et komplet digitalt grundlag over vores ledningsnet og således opfylder vi lovkravet om etablering af  
digitalt grundlag for ledningsnettet inden udgangen af 2018. 
 
Fællespumpestationen Skellerup Enge (FSE) 
Vi deltog i repræsentantskabsmødet i FSE d. 05 maj 2018, og den hidtidige formand i vort fælles 
oppumpningsværk Mogens Lübker trådte tilbage og blev erstattet af formanden for Bogens Sø vandværk 
Thomas Bjørnbak. 
Vi ser frem til samarbejdet med den nye formand og håber det vil give lidt mere dynamik end vi hidtil har 
oplevet omkring driften af FSE. 
FSE står foran nogle store driftsmæssige udfordringer i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner og vi 
ser frem til hvorledes dette samarbejde ud myntes. 

mailto:sekretaer@dragsmurvand.dk
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Generalforsamlingen 2019: 
 
Reserver allerede nu datoen: Lørdag d. 15 juni 2019 
 
Afslutningsvist: 
Tak til bestyrelseskolleger for samarbejdet i den forgangne periode, også tak til Mugge for driftstilsynet 
med værket. Tak til vore samarbejdspartnere indenfor administration og revision. 
Som afgående bestyrelsesmedlem og formand kan jeg se tilbage på en bestyrelsesperiode i Dragsmur 
vandforsyning I/S på 16 år og set tilbage på denne periode så har udviklingen ikke stået stille, idet vi med 
den store renovering i perioden 2005 til 2007 påbegyndte en nødvendig opgradering af den tekniske og 
hygiejnemæssige tilstand af vandforsyningen og vi står i dag med et velfungerende og opdateret anlæg der 
helt lever op til dagens standarder for hygiejnisk vandforsyning. Jeg vil gerne sige tak til de personer jeg har 
arbejdet sammen med igennem årene omkring vores vandforsyning. 
 
Til jer forbrugere vil jeg ønske en rigtig god sommer. 


