Dragsmur Vandforsyning I/S
Bestyrelsen

Maj 2015.

Bestyrelsens beretning for driftåret 2014
Fremlagt på generalforsamlingen d. 13 juni 2015 på Fuglsøcenteret

Bestyrelsen:
Efter generalforsamlingen d. 07 juni 2014, afholdt bestyrelsen sit første møde d. 13 september 2014 med
konstituering som det første punkt på dagsordenen.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:






Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

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

Herudover fortsatte som suppleant til bestyrelsen:
 1-suppleant:
Steen Jacobsen
 2-suppleant:
Orla Viladsen
Endvidere fortsatte som:
 Regnskabsfører:
 Tilsynsførende:

Georg Poulsgærd
Mogens Vognsen

Som Vandforsyningens revisorer fortsatte:
 Revisor:
Jep Lassen
 Revisor:
Jørn Snejbjerg
 Revisorsuppleant: Anne Ejsing

I perioden har bestyrelsen afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder og der har igennem hele perioden generelt
været stor aktivitet, med en række tiltag der ud over den daglige drift blandt andet har omfattet installation
af nye elektroniske målere, outsourcing af vores regnskabsfunktion, ændring af vores revisionsstruktur og
opklassificering af vores hygiejnestatus.
Endvidere har bestyrelsen deltaget i generalforsamlingen i Vandrådet for Syddjurs Kommune, samt status
møder for almene vandværker i Syddjurs Kommune.
I perioden har bestyrelsen endvidere forestået et udvalgsarbejde under Fællespumpestationen Skellerup
Enge med det formål at udarbejde en andelsselskabsaftale for Fællespumpestationens medlemmer.
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Vandforsyningens drift:
Vandforbruget:
I perioden har vi afregnet 9.820 m3 til forbrugerne mod 9.811 m3 i sidste periode, hvilket må betegnes som
et meget konstant forbrug. Antallet af forbrugere er uændret 240, så der er ikke tilsluttet nye forbrugere i
perioden.
Hovedpumpestation og trykforøger:
Såvel hovedpumpestationen som trykforøger stationen til Fuglsøvig området har kørt uden problemer i
perioden. Vi har i perioden foretaget sanering af bevoksning ved hovedpumpestationen og fremadrettet vil
der ske en hyppigere udvendig vedligeholdelse af terræn m.m. omkring såvel hovedpumpestation som
trykforøger anlæg, som en del af vores opstramning af hygiejnetilstanden på vores anlæg.
I maj måned 2015 gennemførte Syddjurs Kommune tilsyn på vores rentvandstank ved
hovedpumpestationen og fandt hygiejnetilstanden tilfredsstillende.
Ledningsanlæg:
Hovedledningsanlægget - og fordelingsledningsanlægget har i perioden haft tilfredsstillende drift, medens
vi fortsat på stikledningsanlægget ser eksempler på manglende afspærring af ventilbrønden, når
ejendommen i perioder ikke er beboet.
Vi gentager derfor hovedreglen:
Luk for begge haner omkring måleren når i forlader huset.
Det gælder også når i lejer jeres huse ud, og informere jeres evt. udlejningsbureau om at de skal sikre at der
er lukket omkring måleren når lejer har forladt ejendommen.
På vores hovedledningsanlæg måtte vi i november måned 2014 konstatere At Syddjurs Kommune havde
påbegyndt etablering af ny cykelsti I Dragsmurvejs vestlige side, uden at de på nogen måde havde
informeret om deres planer.
Vi forespurgte kommunen om hvor og hvordan cykelstien skulle udformes og efterlyste tegninger af
cykelstien. Det kunne vi ikke få, men de kunne fortælle at cykelstien skulle følge Dragsmurvej på hele
strækningen fra Sdr. Molsvej og ned til Dragsmur. Vi informerede så Kommunen om, at vores hovedledning
lå i præcist den samme tracè som deres planlagte cykelsti og på delstrækninger vil hovedledningen komme
til at ligge over jorden såfremt cykelstien skulle følge Dragsmurvej. Det havde Kommune så ikke lige været
klar over. Vi har på det kraftigste opfordret Kommunen til at holde et planlægningsmøde med os så vi
kunne få afklaret hvordan vi får etableret cykelstien og samtidig undgår at vores hovedvandledning
kommer til at ligge i den fri luft.
Efter ca. 6 mdr. og mange opfordringer fra vores side blev der så afholdt et besigtigelsesmøde d. 28 maj
2015. På mødet aftalte vi hvordan cykelstien skal udformes således at der tages hensyn til vores
hovedvandledning
Vores vandledning ligger i en tinglyst tracè og vi har meddelt kommunen, at vi ikke kan acceptere, at det er
Dragsmur Vandforsynings forbrugere der skal betale for reetablering af en ny cykelsti, hvis vi skal ned og
reparerer vores hovedledning. Kommunen har meddelt at de principielt er enige med os i den betragtning,
og der udfærdiges de nødvendige aftale dokumenter der tilsiger at det er Kommunen der selv betaler for
reetablering af cykelstien hvis vi skal ned at reparerer vandledningen. I modsat fald er det normal kutyme
at det er ledningsejeren der selv skal afholde udgiften til reetablering.
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Elektroniske vandmålere:
PÅ generalforsamlingen d. 07 juni 2014 besluttede vi at udskifte samtlige mekaniske vandmålere med nye
elektroniske målere, med et budget på kr. 227.580,Dette blev gennemført i december måned 2014, og det endelige regnskab udviser en samlet udgift på kr.
213.862,Vi ser i bestyrelsen frem til at høste de fordele vi får af de elektroniske målere i den daglige drift, idet vi har
betydeligt nemmere ved at fastslå en evt. utæthed på installationen hos jer forbrugere, da måleren er
udstyret med dataopsamling som vi kan afkode elektronisk. Samtidig giver de nye målere os mulighed for
en væsentlig bedre og mere smidig forbrugerafregning.
Som et resultat af installation af de nye målere skal i forbrugere derfor ikke længere ud og aflæse jeres
måler og sende aflæsningskort tilbage til os. Vi har allerede her pr. 01 juni aflæst samtlige målere
elektronisk og denne aflæsning danner herefter grundlag for jeres afregning som vi påregner at fremsende
til jer ultimo juni.
Afregningen vil som noget nyt kunne tilmeldes PBS så det letter jeres betalingsmåde, ligesom afregningen
vil være mere informativ m.h.t. forbrug, målerstand m.v.
Vandkvalitet:
Som det blev nævnt på sidste års generalforsamling har vi i medfør af den nye vandforsyningslov nu fået
påbud om selvstændig analyse frekvens. Tidligere var det jo således at vores vandanalyse baseredes på de
analyser som vores op pumpningsværk Fællespumpestationen Skellerup Enge fik udført. Det er nu ændret
og vi skal selv foranledige udtaget vandprøver på vores eget anlæg. Dette skal ske mindst 1 gang hvert
andet år.
Den seneste analyse blev udført d. xx-xx-xx 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
( Slide med den aktuelle vandanalyse)
Forbrugerne:
Der har ikke i den forgangne periode været tilgang af nye forbrugere, så antallet er uændret 240 forbrugere
tilknyttet Dragsmur Vandforsyning I/S.
Forbrugerinformation:
I perioden har vi udsendt 2 forbrugerinformationer direkte til jer forbrugere via post. Fremadrettet vil vi
primært lægge forbrugerinformationen ud på vores hjemmeside, idet det er meget omkostningstungt at
trykke og udsende informationen med post.
Takstblad:
For nærværende er det stadig vort takstblad for 2013 der er gældende, dette takstblad blev godkendt af
Syddjurs Kommune d. 10 juni 2013.
På nuværende tidspunkt ligger vores takstblad for 2014 og 2015 til godkendelse hos Syddjurs Kommune,
men der er pt. uenighed omkring fortolkning af hvordan vores oppumpningsværk FSE skal medtages i
takstbladet. Vi har via Vandrådet for Syddjurs Kommune anmodet Syddjurs Kommune om et møde til
afklaring af uenighederne. Så vi håber at Takstbladene for 2014 og 2015 snart kan blive godkendt.
Til jeres orientering og information vil jeg gennemgå bestyrelsens oplæg til takstblad for 2015.
(Slide med takstblad)
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Økonomi:
Det fremlagte årsregnskab udviser et underskud på kr. 25.641,Det var planlagt at Georg Poulsgærd skulle fremlægge regnskabet til generalforsamlingens godkendelse
under dagsordenens pkt. 3.
Desværre er Georg blevet ramt af hjerneblødning som gør at han ikke er i stand til at fremlægge
regnskabet. Det er vi i bestyrelsen meget kede af, idet det skulle være det sidste regnskab Georg skulle
aflægge efter at have ydet en meget fornem og langvarig indsats for Dragsmur Vandforsyning som
forretningsfører. Vi havde på generalforsamlingen i dag håbet at kunne sige Georg tak for hans store
indsats igennem mange år, i stedet vil jeg efter generalforsamlingen overbringe Georg en stor tak for hans
virke i foreningens regi.
I Georgs fravær vil jeg fremlægge regnskabet under dagsordenens pkt. 3. og budget under dagsordenens
pkt. 5.
I perioden har vi på det administrative og økonomiske område haft en del aktivitet idet Georg efter sidste
års generalforsamling meddelte, at han vil slutte når regnskabet for 2014 var aflagt.
Det betød at vi i bestyrelsen intensiverede de drøftelser vi allerede havde haft om en omlægning af vores
administration og regnskab og vi kom til den beslutning, at den del af vores virksomhed skulle outsources.
Vi tog derfor kontakt til nogle regnskabskontorer med ekspertise inden for administration og regnskab af
mindre vandforsyninger og efter prisindhentning og forhandlinger endte vi op med at indgå kontrakt med
Djurs Vand Erhverv A/S, som pr. 01 januar 2015 har overtaget vores administrative og regnskabsmæssige
funktioner omfattende:




Finansregnskab
Forbrugsregnskab
Forefaldende administrativt arbejde

For jer forbrugere betyder det at det er Djurs Vand Erhverv A/S i skal kontakte når i har spørgsmål om
forbrug, afregning, ændret hjemadresse, eller salg af ejendom m.m.
Vi informerede om dette allerede i december 2014 i vores Forbruger Information, hvor der ligeledes var
kontaktdata til Djurs Vand Erhverv A/S ( Slide med forbrugerinfo dec.14).
Vi håber i som forbrugere vil tage godt imod vores nye samarbejdspartner.
Som det fremgår af dagsordenens pkt. 8 så har vores 2 revisorer Jep Lassen og Jørn Snejbjerg ligeledes efter
mange års virke valgt at stoppe, og der skal herfra lyde en stor tak til den indsats de har ydet igennem
mange år.
Set i lyset af, at det er blevet endog meget svært at rekruttere frivillige til foreningsarbejde og kravene til de
frivilliges indsigt i eksempelvist et vandforsyningsselskabs drift er bestemt ikke blevet mindre, tværtimod,
så havde vi en drøftelse i bestyrelsen om vi på samme måde som med regnskab og administration kunne
outsource revisorarbejdet. Da vores vedtægter jf. § 15 hjemler mulighed for at kunne antage en ekstern
revisor, besluttede bestyrelsen at lægge revision af vort selskab ud til en statsautoriseret revisor og valget
faldt på RevisonsGruppen i Ebeltoft, der har særlig ekspertise i revision af vandforsyningsselskaber.
I medfør af vores vedtægter § 15, skal der således kun vælges 1 revisor som kritisk revisor valgt af
generalforsamlingen.
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Fællespumpestationen Skellerup Enge (FSE)
Som jeg nævnte i min beretning for sidste år har vi i bestyrelsen involveret os kraftigt i at skabe et retligt
korrekt aftalegrundlag for FSE, herunder det grundlag som skal regulere samarbejdet imellem de enkelte
vandforsyninger i pumpestationen. Jeg stillede også i udsigt at vi løbende vil informere på vores
hjemmeside om dette arbejde. Det har det nok knebet lidt med, må jeg indrømme, men nok væsentligst
begrundet i, at det meget hurtigt viste sig umuligt at gennemføre den plan som bestyrelsen i FSE
oprindeligt havde påtænkt gennemført og som indebar at man både skulle kunne optage enkeltforbrugere
og vandforsyningsselskaber som ikke længere ønskede at være selvstændige.
Det blev så pålagt undertegnede at udrede på hvilket grundlag der så kunne skabes en samarbejdsaftale og
dette udredningsarbejde endte op i et udkast til en ny Andelsselskabskontrakt som blev forelagt på
repræsentantskabsmødet i FSE d. 26 april 2015 og pt. er til høring blandt anpartshaverne i FSE.
I modsætning til oplægget fra bestyrelsen i FSE, pålægger det udkast til anpartskontrakt som er sendt til
høring ikke hæftelser udover den indbetalte anpartskapital for de enkelte anpartshavere og derfor er der
heller ikke behov for at få udkastet godkendt af generalforsamlingen.
Til jeres orientering lægger vi udkastet ud på vores hjemmeside.
Bestyrelsen:
Som en del af Syddjurs Kommunes Vandforsyningsplan gennemføres der en række stramninger overfor de
enkelte almene vandværker, herunder med særlig fokus på opklassificering af den generelle
hygiejnestandard. Det medføre at kommunen har påbegyndt et egentligt tilsynsprogram som
tilsynsmyndighed og vi har i maj måned 2015 haft tilsyn på vores rentvandstank. Tilsynet havde ikke nogen
bemærkninger til vores hygiejne status og tekniske status som begge blev godkendt.
Syddjurs Kommunes Vandforsyningsplan stiller endvidere krav til at de almene vandværker i kommunen
indføre ledelsessystem i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 132 om kvalitetssikring på almene
vandforsyningsanlæg. Endvidere stiller vandforsyningsplanen krav om, at de personer der har ansvaret for
driften af vandforsyningen har gennemgået et hygiejnekursus.
Det danner baggrund for at 3 medlemmer af bestyrelsen i efteråret 2014 var på hygiejnekursus der
omfattede:
 Vandværksteknik og drift
 Hygiejne og analyser
 Erfaringsudveksling på eget vandværk
 Ledelsessystem
Det har således været en travl periode for bestyrelsen siden sidste generalforsamling, vi føler selv der er sat
en kurs for en mere målrettet og nutidig organisation der også modsvare de krav der i dag stilles til et
vandforsyningsselskab med det ansvar der ligger i at levere frisk og rent vand til vores forbrugere.
General forsamlingen 2016:
Reserver allerede nu datoen:

Lørdag d. 11 juni 2016 kl. 10.00

Afslutningsvist:
Jeg vil gerne sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt samarbejde i den forgangne
periode, vi har trods alt fået en del fra hånden og det er min opfattelse at Dragsmur Vandforsyning I/S står
godt rustet til de fremtidige udfordringer.
Som tidligere nævnt en stor tak til Georg, som forretningsføre, tak til Jep Lassen og Jørn Snejbjerg som
revisorer og endeligt en tak til Mugge for den daglige pasning af anlægget.
Til jer forbrugere vil jeg sædvanen tro ønske jer en rigtig god sommer.
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