Bestyrelsens beretning for driftåret 2013.
Fremlagt på generalforsamlingen d. 07 juni 2014 på Fuglsøcenteret.
Bestyrelsen:
Efter generalforsamlingen d. 15 juni 2013, afholdt bestyrelsen det første møde d. 10 juli 2013 med
konstituering som det første punkt på dagsordnen. Bestyrelsen konstituerede sig ved genvalg som
følger:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:

Thorkild Brinch Lindquist
Bruno Jørgensen
Jens Jørgen Simonsen
Flemming Besenbacher
Søren Roulund

Herudover fortsatte som:
Regnskabsfører:

Georg Poulsgærd

Tilsynsførende:

Mogens Vognsen

Som Vandforsyningens revisorer fortsatte:
Jep Lassen
og
Jørn Snejbjerg
med Anna Ejsing som revisorsuppleant.
I perioden har bestyrelsen afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder, ligesom vi har deltaget i møder med
Syddjurs Kommune og Vandrådet .
Vi har endvidere deltaget i repræsentantskabsmødet i Fællespumpestationen Skellerup Enge.
I driftåret i øvrigt har vi arbejdet med implementering af den nye vandforsyningsplan og i den
forbindelse er vi indgået i et udvalgsarbejde under Fællespumpestationen Skellerup Enge med
henblik på at skabe et mere tidssvarende grundlag for drift af Fællespumpestationen. Dette vil jeg
komme lidt mere ind på under punktet Skellerup Enge

Vandforsyningens drift:
Forbruget:
I året har vi afregnet 9.811 m3 til forbrugerne mod 8.964 m3 sidste år. Hvilket ligger inden for de
variationer der vil være i vandforbruget. Det ser ud som om vores forbrug i disse år stabilisere sig i
niveauet 9.000 til 10.000 m3, hvilket gør os til den næststørste forbruger under
Fællespumpestationen Skellerup Enge efter Begtrup Vig Vandværk. Antallet af forbrugere er i drift
året forøget med 1, så vi pr. 2013- 12 – 31 er i alt 240 forbruger tilkoblet Dragsmur Vandforsyning
I/S.
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Hovedpumpestation og trykforøger:
I okt. måned 2013 igangsatte vi renovering af indgangsparti til hovedpumpestationen. Arbejdet er
stort set afsluttet her i maj måned, men i forbindelse med arbejdet har vi besluttet at fjerne
bevoksningen for at undgå at trærødder trænger ind i rentvandstanken.
Ledningsanlæg:
Hovedledningsanlægget har i perioden haft tilfredsstillende drift uden nævneværdige problemer.
Den utæthed jeg nævnte på den sidste generalforsamling og som var årsag til at vi gik i pressen har
vi ikke kunnet verificere årsagen til.
På stikledningsanlægget har vi haft 2 tilfælde af frostsprængte målere og det er 2 for meget. Vi har
ligeledes haft en frostsprængning inde i et hus, hvor vandtabet var ca. 250 m3 og så bliver det dyrt.
Frostsprængningerne er sket i den samme week-end hvor vi havde stærk frost og årsagen er at man
ikke er tilstrækkelig omhyggelig med at sikre at låget på målerbrønden er på plads. Når man så
samtidig kun har lukket den ventil der vender ind mod huset medens den der vender ud mod
hovedledningsnettet, stadig er åben, så er det ikke kun måleren der skal udskiftes, så får vi også et
vandtab ved det udstrømmende vand og alt i alt løber en sådan reparation hurtigt op i ca. kr. 2.000,-.
Da målerbrønden er vandværkets ansvar og vi ikke kan påvise hvem der har ansvar for at dækslet
ikke er på, så er det vandforsyningen og dermed jer alle der må betale. Jeg kan derfor kun opfordre
jer alle til at lukke for begge ventiler i målerbrønden når i forlader huset i perioder og skulle i
iagttage et dæksel der ligger på jorden, så sæt det på plads.

Kontrol af vandmålere:
Som jeg nævnte på sidste generalforsamling så skal vi i år i gang med udskiftning af vandmålere. Vi
har i bestyrelsen arbejdet meget med hvilken målertype vi skulle overgå til, når vi samtidig gerne
vil over på elektroniske målere, som foruden den elektroniske aflæsning giver en lang række andre
fordele omkring information om drift og lækager m.m.
Vi er ligeledes i bestyrelsen kommet til den konklusion at der vil være store driftmæssige fordele
ved, at vi skifter alle målere på èn gang til elektroniske målere, idet hele vores aflæsnings – og
afregningsprocedure så bliver den samme, i stedet for at skulle arbejde med 2 forskellige systemer.
På den baggrund har vi fra bestyrelsens side under generalforsamlingens pkt. 5, Indkomne forslag
fremsat forslag til udskiftning af samtlige målere på èn gang. Jens Jørgen Simonsen fra bestyrelsen
vil under pkt. 5 gennemgå og begrunde bestyrelsens forslag som vi håber kan opnå
generalforsamlingens tilslutning.
Vandkvalitet:
I tilknytning til Syddjurs Kommunes nye vandforsyningsplan, blev der sat nye standarder for
frekvens af udførte vandanalyser set med baggrund i at der netop i Syddjurs Kommune var udstedt
et meget højt antal kogepåbud.
Den 12 juni 2013 modtog vi så fra Syddjurs Kommune påbud om selvstændig udtag af
vandanalyser og analysefrekvensen skulle være 1 stk i 2013 og derefter hvert andet år.
Vi har igennem Vandrådet indgået aftale med analysefirmaet Eurofins til varetagelse af kontrol af
vores vandkvalitet.
Eurofins udtog d. 2014-03-11 vandprøve til analyse og analysen udviser at alle kravværdier i
Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1024 af 31 oktober 2011 vedr. drikkevandskvalitet er overholdt.
Vi har lagt vandanalysen i sin fulde udstrækning ud på vores hjemmeside www.dragsmurvand.dk
og her vil fremtidige analyser ligeledes blive fremlagt.
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Forbrugerne:
I det forløbne år er der som tidligere nævnt kommet en tilgang på 1 forbruger til i alt 240
forbrugere. Vi har perioden ikke haft nogen forbrugere der ikke har overholdt deres
betalingsforpligtigelse for leveret vand og vi har pt. ingen restanter.
Forbrugerinformation:
Forbrugerinformation vil primært ske via Dragsmur Vandforsyning I/S hjemmeside på adressen
www.dragsmurvand.dk . Eller ved indrykning i dagspressen.
Takstblad:
Syddjurs Kommune godkendte vores takstblad for 2013 d. 10 juni 2013 og det er det takstblad der
fortsat er gældende. Bestyrelsen arbejder pt. på revision af takstbladet.
Arbejdet med en løbende revision af takstbladet er nødvendig idet kun poster på takstbladet kan
forventes afregnet af forbrugerne. Derfor er det vigtigt at Taksbladet til stadighed afspejler det
indtægtsgrundlag der er nødvendig for driften af Vandforsyningen.
Økonomi:
Georg Poulsgærd vil gennemgå det fremlagte regnskab for regnskabsåret 2013 , der udviser et
overskud efter henlæggelser på kr. 51.100,Fællespumpestationen Skellerup Enge (FSE)
FSE er dannet af 9 vandforsyninger med det formål at oppumpe og behandle og distribuere vandet
til de 9 vandforsyninger. Til at drive FSE er der nedsat et repræsentantskab på 2 medlemmer pr.
vandforsyning i alt 18 medlemmer og blandt disse er der valgt en bestyrelse på 5 medlemmer der
varetager den daglige drift af FSE.
Jens Jørgen Simonsen og undertegnede er Dragsmur Vandforsyning I/S medlemmer af
repræsentantskabet.
Vi har i bestyrelsen for Dragsmur Vandforsyning I/S de seneste par år forsøgt at få en dialog i gang
med FSE omkring driftmæssige forhold, desværre indtil nu uden det store held. En meget væsentlig
begrundelse for at få en dialog i gang er dels at FSE i den nye vandforsyningsplan er udmeldt som
område vandværk, hvilket indebære at evt. vandforsyninger der ikke længere ønsker at være
selvstændige kan søge optagelse i FSE.
Dette forhold kan ikke umiddelbart gennemføres med mindre der udarbejdes nye vedtægter og
aftaler om vanddistribution for FSE.
Dette arbejde har vi fra Dragsmur Vandforsyning I/S involveret os kraftigt i for at sikre et nutidigt
og retligt korrekt indhold. Undertegnede deltager i et udredningsarbejde omkring dette og det er
vores hensigt at vi kan præsentere et nyt oplæg til godkendelse på næste års generalforsamling. Vi
vil løbende informere jer forbrugere omkring dette arbejde på vores hjemmside.
Generalforsamling 2015:
Reserver allerede nu datoen:

Lørdag d. 13 juni 2015 kl. 10.00

Afslutningsvist:
Skal der fra min side lyde en stor tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt
samarbejde. Det er min oplevelse at vi har et rigtig godt team og vi arbejder med de
problemstillinger der er relevante for at have en opdateret og ajourført vandforsyning og vi arbejder
benhårdt for at få den nødvendige modernisering ind i vores daglige drift, hvilket bl.a. medføre at 3
medlemmer af bestyrelsen her i efteråret drager på et week-end kursus i hygiejne og ledelse.
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Der skal også lyde en tak til dig Georg for dit utrættelige arbejde med at passe vores økonomi
Ligeledes en tak til vore 2 valgte revisorer Jep Lassen og Jørn Snejbjerg.
Endelig en tak til Mugge som passer og tilser vort anlæg i det daglige.
Til jer forbruger vil jeg ønske god sommer – og som jeg plejer at sige brug nu endeligt rigeligt med
vand, der er nok af det og det feder ikke.
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