Dragsmur Vandforsyning I/S
Bestyrelsen

Maj 2013.

Bestyrelsens beretning for driftåret 2012.
Fremlagt på generalforsamlingen d. 15 juni 2013 på Fuglsøcenteret.
Bestyrelsen:
Efter generalforsamlingen d. 16 juni 2012, afholdt bestyrelsen det første møde d. 21 august 2012
med konstituering som det første punkt på dagsordnen. Bestyrelsen konstituerede sig 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 4 bestyrelsesmøder, ligesom vi har deltaget i en møderække
omkring Syddjurs Kommunes nye vandforsyningsplan. Jeg vil under pkt. eventuelt informere
nærmer omkring den nye vandforsyningsplan og dennes indvirkning på Dragsmur Vandforsyning.
Vi har endvidere deltaget i repræsentantskabsmødet i Pumpestationerne Skellerup Enge.

Vandforsyningens drift:
Forbruget:
I året har vi afregnet 8.964 m3 til forbrugerne mod 9.215 m3 sidste år. Hvilket ligger inden for de
variationer der vil være i vandforbruget. Generelt har vi set over de ca. 6 år der er gået siden vi
afsluttede ledningsrenoveringen, et stabilt men svagt faldende vandforbrug. Antallet af forbrugere
er i samme periode steget med 3 fra 236 til 239. Der er i året tilgået 1 ny forbruger så vi pr. 201212 –31 er i alt 239 forbruger tilkoblet Dragsmur Vandforsyning I/S.
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Hovedpumpestation og trykforøger:
I maj måned 2012 fik vi lavet en inspektion og rensning af vores rentvandstank og samtidigt fik vi
renoveret indgangsdæksel på rentvandstanken. På rentvandstanken henstår renovering af vores
indgangsdør, som skal udføres her i sommer perioden.
Ledningsanlæg:
Hovedledningsanlægget har i perioden haft tilfredsstillende drift og vi må konstatere at vi fortsat
nyder fordelene af ledningsrenoveringen, der blev afsluttet i 2007. Vi har et godt og stabilt
ledningsnet.
I december måned 2012 kunne vi konstatere, at vi havde et vandtab på ca. 25 m3 pr. døgn. Det blev
konstateret d. 14 december 2012 og samme dag gik vi pressen med information om at vi i Dragsmur
området havde et vandtab der sandsynligvis skyldtes en utæt installation inde på en ejendom. Da
vejret var skiftet fra en relativ streng frostperiode til tø, kunne der være risiko for at der var en
rørsprængning i et af husene, derfor opfordrede vi i pressen folk til at besigtige deres ejendom.
Samtidig iværksatte vi en undersøgelse for om evt. at kunne lokalisere hvor utætheden var og vi fik
det afgrænset til at utætheden var på en ejendom på Rønnealle.
Vi har aldrig fået nogen tilbagemelding om der er konstateret en utæthed på en ejendom, men 2
dage efter vi havde været i pressen kunne vi konstatere at vandtabet ophørte. Så vi håber ikke der er
sket de store skader.
Vi vil i den forbindelse godt opfordre vores forbrugere til at kontakte os hvis de konstatere eller har
mistanke om utætheder på deres installation, der har medført eller kan medfører større vandtab Jeg
vil også godt minde om hvor vigtigt det er at sikre sig at vandinstallationen er korrekt nedlukket
incl. tømning af lednings nettet i huset, såfremt man lukker sit hus ned i vinterperioden og det ikke
står med frostsikrings varme på. Det er ikke nok blot at lukke hovedhanen ude i brønden.
Kontrol af vandmålere:
Da vores vandmålere bruges som grundlag for afgiftsopkrævning ( spildevandsafledningsafgift) er
der krav om at vandmålerne senest pr. 8 år skal kalibreres, hvilket vil sige, at de skal kontrolleres
for om de tæller rigtigt. Der er kun krav om at et repræsentativt udsnit af målerne skal tages ud til
kontrol, men udgiften til denne kontrol er så stor, at det ikke kan betale sig at foretage den. Man
skifter i stedet alle målere ud, idet disse er kalibreret fra fabrikken. Dette er en billigere løsning.
Vi skal i gang med udskiftning af målere i 2014 og vil i den forbindelse overgå til målere der kan
aflæses elektronisk. Der er mange fordele ved at vælge de elektroniske målere og vi forventer at en
måler kan udskiftes for ca. kr. 1.000,- pr måler excl. moms. Ser vi på den målerleje vi opkræver for
nærværende er den på kr. 65,00 excl. moms og med en udskiftning hvert 8 år vil den leje kun kunne
afholde en målerpris på kr. 520 excl. moms. Vi vil derfor fra 2013 hæve målerlejen til kr. 90,00
excl. moms og fra 2014 til kr. 125,00.
Vandkvalitet:
Vandanalyserne fra vores leverandør Skellerup Enge udviser kravoverholdelse på samtlige
kontrolmålinger på nær 1, hvor der var spor af coliforme bakterier. Der blev derfor iværksat
kontrolmåling med 1 uges interval i alt 3 uger og alle målinger udviste kravoverholdelse.
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På sidste års generalforsamling blev der rejst spørgsmål om vandets hårdhed havde ændret sig, da
man mente at kaffemaskinen skulle afkalkes hyppigere. Vi lovede et svar på hjemmesiden, det
kommer så nu på generalforsamlingen.
Vores vand har i 2012 en registreret hårdhed på 11,5 odH dette ligger lige på grænsen imellem
blødt vand og middelhårdt vand, idet blødt vand karakteriseres ved en hårdhed på 0 – 10 odH og
middelhårdt vand ved en hårdhed på 10 – 20 odH og hårdt vand ved en hårdhed på 20 – 30 odH.
I 2007 registrerede vi en hårdhed på 10,5 odH, stigningen på 1,0 odH vil jeg næppe kunne tro i kan
registrerer på jeres kaffemaskine. Vi har fortsat det vi må betegne som relativt blødt vand.
Forbrugerne:
I det forløbne år er der som tidligere nævnt kommet en tilgang på 1 forbruger til i alt 239
forbrugere. Vi har perioden måtte lukke for 2 forbruger der ikke har overholdt deres
betalingsforpligtigelse for leveret vand. Begge forbrugssteder er genåbnet mod den takstmæssige
betaling 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:
Vi er i den situation at Syddjurs Kommune ikke har villet godkende vores takstblad for 2012,
væsentligst begrundet i at man har ændret i den måde man skal lave sit takstblad. Årsagen til at man
har ønsket at ændre grundlaget for udarbejdelse af takstblad er lovmæssigt begrundet og som formål
har, at man får en ensartet metode som beregningsgrundlag for takstbladet for samtlige
vandforsyninger i kommunen.
Vi har fremsendt et revideret takstblad til Syddjurs Kommunes godkendelse, godkendt af
bestyrelsen og udarbejdet i overensstemmelse med de nye retningslinier. Dette har bl.a. medført at
vi har måtte definere vores forsyningsforpligtigelse i 2 zoner, eksisterende forsyningsområde zone
1 og mulige udstykningsområder zone 2 og beregne tilslutningsbidrag for begge zoner.
Vi forventer kommunens godkendelse af takstbladet som så bliver benævnt Takstblad for 2013.
Takstbladet for 2011 er derfor gældende indtil vi opnår godkendelse af det reviderede takstblad.
Havde vi fået godkendt takstbladet efter den første fremsendelse havde Dragsmur Vandforsyning
haft en merindtjening i 2012/2013 på kr. 28.650,Økonomi:
Georg Poulsgærd vil gennemgå det fremlagte regnskab for regnskabsåret 2012 , der udviser et
resultat efter henlæggelser på et underskud på kr. 2.699,Skellerup Enge:
Dragsmur Vandforsyning I/S er fortsat repræsenteret i repræsentantskabet for Skellerup Enge med 1
bestyrelsesmedlem ( Jens Jørgen Simonsen).
Vi har i bestyrelsen taget initiativ til at drøfte et nærmere samarbejde med Skellerup Enge omkring
driftmæssige forhold. Væsentligst begrundet i de krav vi må imødese som vandforsyning ved en
fuld implementering af den nye vandforsyningsplan for Syddjurs kommune. Jeg vil senere under
punktet evt. kort redegøre for den nye vandforsyningsplan.
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Generalforsamling 2014:
Reserver allerede nu datoen:

Lørdag d. 07 juni 2014 kl. 10.00

Afslutningsvist:
Vil jeg gerne sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt samarbejde i det
forgangne år, ligesom der skal lyde en stor tak til dig Georg for dit utrættelige arbejde med at passe
på vores finanser og sikre at alt går rigtigt til.
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 brug endeligt rigeligt med vand der er nok af det og
det er stadig billigt.
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