Referat fra generalforsamlingen i Dragsmur Vandforsyning I/S
Den 13 6 2009.
Referatet følger den udsendte dagsorden.
Der var fremmødt 37 personer til generalforsamlingen.
Jørn Gade bød velkommen, og foreslog Jens Ole Olesen som ordstyrer.
1. Jens Ole Olesen blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet pr.
brev.
2. Formandens beretning (Se bilag 1)
Beretningen godkendt uden spørgsmål
3. Georg Poulsgærd gennemgik det udsendte regnskab.
Vagn Brøndum stiller forslag om, at nedsætte afskrivningen på det nye anlæg fra 25 til
20år. Bestyrelsen ser på forslaget til næste generalforsamling.
Christian Bundgård ønsker, at bestyrelsen ser på fordelingen mellem den faste afgift og
prisen på m3 . Mener at det kan animere til at spare på vandet.
Jørn Gade svarer at begrundelsen er, at der er stor forskel på forbruget for fastboende og
sommerhusbeboer.
Kaj Jersen. Der er et stigende forbrug, kan det skyldes vandspil.
Georg Poulsgærd. Hovedmåleren på værket aflæses 1 gang pr måned. I september og
oktober var der en stigning på 20 % i forhold til sidste år. Det stemmer meget godt med at
der er flere der bruger huset hele året. Der mangler stadig mange aflæsningskort, først når de
er aflæst, er det muligt at sammenligne det udpumpede forbrug og det aflæste forbrug. De
relevante tal vil blive præsenteret på generalforsamlingen næste år.
Thorkild Lindquist stiller forslag om, at de udpumpede m3 oplyses i regnskabet.
4. GP gennemgik det udsendte budget. Godkendt.
5. Ingen indkomne forslag.
6. Genvalg af Flemming Besenbacher, Bruno Jørgensen og Jens Jørgen Simonsen.
7. Genvalgt blev Steen Jacobsen og Orla Villadsen.
8. Genvalgt blev Jep Lassen og Jørn Snejbjerg.
9. Valgt blev Kim Tørnsøe.
10. Vagn Brøndum er utilfreds med renoveringen af vejene efter at der har været gravet.
Bruno Jørgensen oplyser at de selv har renoveret vejen. Det vil være dyrt for vandværket,
da entreprenøren er gået konkurs.
Vagn Brøndum spørger til hvordan det går med tinglysningen af
hovedforsyningsledningen.
Jørn Gade oplyser at ledningen har ligget der så længe, at vi har hævd på placeringen, og
vil ikke foretage os yderligere.
Jørn Gade takkede dirigenten for god mødeledelse.
Referent Jens Jørgen Simonsen

Bilag 1.
Formandens beretning for
DRAGRMUR VANDFORSYNING I/S, driftsåret 2008
1.
Efter generalforsamlingen den 7. juni sidste år afholdt bestyrelsen et første møde hvor vi
konstituerede os med:
Næstformand:
Anne Ejsing - nyvalgt
Sekretær:
Jens Jørgen Simonsen
Bestyrelsesmedlem:
Flemming Besenbacher
Bestyrelsesmedlem:
Bruno Jørgensen
- og med mig, Jørn Gade, som formand.
2.
Driften
Når vi ser tilbage på det forgangne år, kan vi konstatere, at det har været meget roligt. Det mest
rolige i uendelig mange år.
Vi har ikke fået nye brugere og er dermed stadig 237 brugere.
Vi har i det forgangne år købt 13.085 m3 vand ved Fællespumpestationen Skellerup Enge I/S. Vi er
dermed 4. største aftager af vand fra pumpestationen. Vores vandforbrug er noget stigende, idet der
året før kun blev brugt knap 10.000 m3 vand. Vi formoder at det skyldes, at der bor stadig flere
helårs i området.
Det gældende takstblad for 2010 er godkendt i bestyrelsen 7. april 2009 og fremsendt til Syddjurs
Kommune for godkendelse.
3.
Vi har ikke haft brud på vores ledningsnet, som altså holder som ønsket.
Vi fik én enkelt henvendelse i april, hvor en bruger ikke havde vand i rørene. Det skyldtes ikke brud
på vandledningerne, men at Nrgi i forbindelse med omlægning af deres el-net i nogle timer lukkede
for strømmen i området ved vores lille mellem-pumpestation i Fuglsøvig. Det betød, at pumpen
ikke kunne køre og at der dermed ikke var tryk på ledningen.
En bagatel på sin vis, men det viser jo både, at vi som brugere forventer vandet altid er klar i vores
hverdag. Nrgi havde meddelt strømafbrydelsen til beboere i området, men ikke til vandforsyningen
– formanden eller til vores tilsynsførende (Mogens Vognsen – Mugge). Sidstnævnte blev alarmeret
og kørte straks til pumpestationen, hvor strømsvigtet blev opdaget.
Når nu alt ellers virker præcist, så bliver et sådant lille uheld eller en fejl lige pludselig synlig. Det
stiller spørgsmålstegn ved, hvad vi gør, hvis der af forskellige årsager i en længere periode er
strømsvigt i området. Kan vi så skaffe en nødgenerator – eller hvad gør man?
Tæt forbundet med ledningsnettet er vores pumpestationer. Her kan vi meddele at alt går efter
bogen. Der har ikke været nogen problemer.
4.
Vandkvaliteten I 2007 og 2008 kom der en række overskrifter i medierne om forurenet vand i flere
danske vandværker. En enkelt måling ved vores leverandør, Fællespumpestationen Skjellerup Enge,
var lige på grænsen. Problemet blev undersøgt, og der blev etableret andre oppumpningsforhold, så
muligt overfladevand ikke kan suges ned i boringen.

Alt i alt har der ved avisoverskrifterne været tale om en slags overreaktion afledt af nye og bedre
analysemetoder, som viste coliforme bakterier. Ifølge vores fagblad fra FVD, så er lov- og
sikkerhedskravene til drikkevandet højere end det er ved drikkevand på flaske. Målinger har vist
større, men stadig lovlige bakterie-koncentrationer i en Ramløse end ved de i aviserne omtalte
periodevis lukkede vandboringer.
5.
Vores forrige formand for Dragsmur Vandforsyning, Thorkild Møller, gjorde meget for - næsten
moralsk - at slå til lyd for en giftfri natur med færrest mulige sprøjtemidler. Det troede jeg også var
en selvfølge her i området, men man har kunnet opleve, at en lokalpolitikers udmelding om ikke at
modtage kommunale affald fra rensningsanlæg i Århus Kommune betød, at en større port ion af
samme blev lagt på nabo- marken til vedkommende. Det er blot nogle 4-500 meter fra vores
oppumpning i Skellerup enge. Lokalpolitikeren, der sidder som suppleant til bestyrelsen for
Fællespumpestationen Skjellerup Enge. Han frygter at ikke nedbrudte hormonstoffer og
medicinrester kan være skadelige for miljøet – og altså også for os, hvis det kommer i drikkevandet.
6.
De nye og mere omfattende analysemetoder er også væsentlig dyrere end tidligere. Derfor må vi nu
vende os til kun at modtage nogle meget overfladiske informationer (de ligger til udlevering ved
indgangen). Som I vil kunne se, er alt i orden på alle punkter.
7.
På sidste års generalforsamling blev det nævnt at man for et par år siden i forbindelse med den store
hovedrenovering, fase 3, havde fjernet en skelpæl på Særbækvej og at en målerbrønd samme sted
stor forkert. Det var forhold, som burde have været klaret i forbindelse med renoveringen og på
entreprenørens regning, men da dette forhold er overstået, måtte det udbedres på vores
vandforsynings regning. På Strandgårdsvej var en vandmåler fejlagtigt i forbindelse med fase 4
ligeledes blevet sat på naboens grund. Det burde have været en smal sag, at få disse forhold på
plads, men trods en ”dagen efter” kontakt til først den relevante land måler og efterfølgende til vores
tilsynsførende vvs- mand, så tog det lang tid. Meget lang tid og mange rykkere inden at forholdet i
begyndelsen af maj i år endelig var klaret.
8.
Vi har i det forløbne år fulgt op på sagen om at få tinglyst et sidste styk af vandledningen ved
Dragsmurvej. Som det vil være de fleste her bekendt har bestyrelsen for år tilbage kæmpet hårdt for
at få et andet stykke tinglyst. Det gik efter seje forhandlinger på plads. I forbindelse med tinglysning
af det sidste stykke er vi gået til en anden advokat, som med baggrund i en tilsvarende sag, som han
vandt ved landsretten, at vi ikke kan dømmes til at fjerne vores ledning. Vedkommende har alene
fået tilkendt struktur- og afgrødeerstatning. Efterfølgende undersøger vi muligheden for at få en
erstatning eller lignende ved vores tidligere advokat for dårlig rådgivning.
10.
Bestyrelsen for Dragsmur Vandforsyning har deltaget i møder i Vandrådet for Syddjurs Kommune
samt i repræsentantskabsmøde for Fællespumpestationen Skellerup Enge.
Vandrådet er en samling af vandværker og –forsyningsselskaber i Syddjurs Kommune. Det går
langsom fremad. En af de ting, som man arbejder med netop nu er udarbejdelse af et fællesregulativ
for vandværker i kommunen. Det skal på skrift klarlægge en række juridiske rammer. For vores
vedkommende vil det betyde, at en del af teksten i det nuværende takstblad vil forsvinde – og stå
mere entydigt i regulativet.
11.
I de lokale medier har man kunnet læse, at det tidligere kommunale vandværk for Ebeltoft
Kommune, der nu er privatiseret (udlagt til at være brugerstyret) har været på krigsfod med

Syddjurs Kommune. Man nægtede fra Djurs Vand at indgå i et samarbejde med Syddjurs
Kommune, hvilket betød at brugerne ikke bare skulle aflæse og indberette deres vandforbrug til
vandværket, men også til kommunen. Ordningen var ellers en videreførelse af den praksis, som man
havde med Ebeltoft Kommune. Tilfældigvis er den tidligere leder af vandforsyningen i Ebeltoft
Kommune den samme, som nu er direktør i det privatiserede Djurs Vand. Den samme person var
ikke os til meget hjælp, da vi i vores vandforsyning havde juridiske problemer med en lodsejer
omkring retten til at have en vandledning liggende. Problemet med dobbelt-indberetning vakte
megen harme blandt brugerne ved Djurs Vand. Disse problemer undgik vi.
12.
I samarbejdet med Fællespumpestationen Skellerup Enge slår vi til lyd for at kunne samarbejde
mere om forsyningssikkerhed (bl.a. elektronisk varsling af uheld) og måske også på det
regnskabsmæssige område.
13.
I perioden har vi afholdt et egentligt bestyrelsesmøde, resten er blevet klaret over telefon og mails.
Der har i bestyrelsen været et godt og åbent samarbejde – og jeg skal takke mine kolleger i
bestyrelsen for deres positive deltagelse.
Også stor tak til vores regnskabsfører, Georg Poulsgærd, for et stort og entusiastisk stykke arbejde.
Også tak til foreningens revisorer: Jep Lassen og Jørn Snejbjerg. Det er et flot stykke arbejde i
fællesskabets interesse.
En række ting kunne have været i sving, men på grund af problemer i min hverdag har jeg ikke som
formand fået det sat i gang. Noget af dette er bl.a. mere på web og elektronisk. Vi har blik for hvad
andre vandværker gør i FDV-regi og vil gerne have noget sådan sat i gang. En hjemmeside behøver
ikke kun at være en drøm.
Sluttelig vil jeg ønske alle vores forbrugere en god varm sommer med masser af dejligt koldt
drikkevand

