DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Budget
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen: På valg Jørn Gade og Thorkild B. Lindquist
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen: På valg er Sten Jacobsen og Orla Viladsen
8. Valg af 2 revisorer: På valg er Jep Lassen og Jørn Snejbjerg
9. Valg af revisorsuppleanter: På valg er Anne Ejsing
10. Eventuelt
Til stede fra bestyrelsen var:
Fmd. Jørn Gade
Bestyrm. Thorkild B. Lindquist
Regnskabsfører: Georg Poulsgærd.
Der var afbud fra følgende bestyrelsesmedlemmer:
Bruno Jørgensen
Jens Jørgen Simonsen
Flemming Besenbecher
Generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent:
Valgt blev Peder Berthelsen, Havpilen.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsens beretning er vedlagt referatet som bilag I
Der var ingen spørgsmål til bestyrelsens beretning.
Beretningen godkendt.
3/4 Regnskab og budget:
Regnskabet for året 2011 ( 20 regnskabsår) blev forelagt ved Georg Poulsgærd.
Resultatopgørelse og balancen blev gennemgået.
Driftbudgetter for 2012 0g 2013 blev gennemgået.
Der var følgende spørgsmål til det forelagte regnskab:
Orla Viladsen, Fuglsøvig 141: Foreslog en mere udbredt anvendelse af IT så der kunne spares
på porto-kontoen.
Jørn Gade svarede at bestyrelsen var i gang med at planlægge og forberede en mere udbredt
anvendelse af IT, vi var startet med vores hjemmeside: www.dragsmurvand.dk og arbejder
videre med indberetning og opkrævnings siden.
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Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet godkendt.
5. Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg til bestyrelsen:
Jørn Gade ønskede ikke at genopstille.
Thorkild B. Lindquist stillede sig fortsat til rådighed.
Fra bestyrelsens side var Søren Roulund Fuglsøvig 107
Valgt blev:

Søren Roulund
Thorkild B. Lindquist

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Valgt blev:

Steen Jacobsen
Orla Viladsen

8. Valg af 2 revisorer:
Valgt blev: Jep Lassen
Jørn Snejbjerg
9. Valg af revisorsuppleanter:
Valgt blev:

Anne Ejsing

10 Eventuelt:
Der blev rejs følgende opklarende spørgsmål:
Afkalkning af kaffemaskinen forekom mere hyppigt, er der nogen forklaring på det ?
Jørn Gade lovede at bestyrelsen vil undersøge dette via vandanlyserne og rerdegøre for det på
hjemmesiden.
Spørgsmål omkring elektronisk afregning som vi kendere det fra el- måleren blev rejst om det
var muligt på vandsiden, ligesom der blev spurgt om der var udskiftet målere i forbindelse med
ledningsrenoveringen.
Thorkild B. Lindquist svarede at samtlige målere var blevet udskiftet i forbindelse med
ledningsrenoveringen og der skal fra 2014 ske en gradvis udskiftning af målerne igen for at leve
op til lovgivningen.
Med hensyn til elektronisk aflevering af forbrugsdata på vandmåleren ligger dette ikke lige for,
idet det er for omkostningskrævende på nuværende tidspunkt.
Jørn Gade takkede for samarbejdet i bestyrelsen og Thorkild B. Lindquist takkede Jørn Gade for
sit virke i bestyrelsen.
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Afslutningsvist takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen, der
efterfølgende gik over til det traditionelle stykke smørebrød..

Referat: Thorkild B. Lindquist.
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Bilag 1.

Bestyrelsens beretning
Præsentation af bestyrelsen
2011 var et meget roligt år, hvor alt er forløbet og uden problemer. Vi sagde sidste år på
generalforsamlingen, at der havde været roligt. Det har om muligt været endnu mere roligt.
Tidligere års besvær - før vi fik omlagt vores nu snart fem år gamle ledningsnet - er nu
afløst af rolig drift.
Vi har ikke haft driftsmæssige forstyrrelser: Ingen sprængninger på hovednettet. Der har
været vand i hanerne.
Vinteren 2011-12 var ikke så hård ud over et par kortere perioder. Vi er ikke blevet
kontaktet om sprængninger på grundejernes vandledninger. En forbruger havde i
september - forud for vinteren - et brud i sin målerbrønd. Formodentlig er dette begrundet i
metaltræthed. Skaden blev begrænset, men vi skal alligevel anmode alle forbrugere om at
lukke for hovedhanen, når og hvis husene forlades for en længere periode. Udover dette
brud har vi ikke hørt fra vores tilsynsførende vvs-mand hørt om problemer ved
forbrugerne. Og det er godt for os i bestyrelsen - og for jer som forbrugere. Udover besvær
betyder sprængte vandrør måske vandskade - og en ikke ringe udgift til spildt vand.
Og så viser de foretagne målinger fra vores leverandør Skellerup Vandværk af vandets
kvalitet, at vi på alle måder holder os fint under alle grænser. Målingerne af vandkvaliteten
fremsendes til kommunen, som er vores kontrolansvarlige.
Vi har som vi varslede på sidste års generalforsamling her i foråret fået tjekket vores
rentvandstank. Den fortæller om en god tank uden revner.
Sidste år fik vi tætnet loftet og sat en fugtfjernet op ved pumpestationen i Fuglsøvig. I år
følger en renovering af vores hovedpumpestation. Det vil blandt andet sige isætning af en
ny dør, da den gamle er ved at være træt af ælde.
Tilsvarende har vi også her i maj bestilt en termografering af vores elinstallationer. Det vil
sige en måling, som sikrer at der ikke er noget galt med de elektriske installationer i vores
pumpehuse. Kravet om dette fik vi fra FVD den 26. april, så vi har ikke dette med i det
udget, som I senere skal være med til at gennemgå. Vi har bestilt denne termografering til
at blive klaret her i løbet af sommeren. Kravet om en termografering kommer fra vores
forsikringsselskab.
Vi har i 2011 købt 9.278 m3 (2010: 9.471 m3) vand fra Skellerup Enge. Differencen i
forhold til salg er på 63 m3. Dvs. et spild på omkring 0,68 % (1,57 %).
Det er købt 193 m3 (2010: 700 m3) mindre vand end i 2010. Det var igen et fald på 2,0 %
sidste år, som igen var 29 % mindre end i 2008. Man kan gisne om årsagen til det fortsat
faldende vandforbrug. Men det skyldes måske både et mere restriktivt, miljø- og
prisbevidst forbrug, samt vejrliget sidste år, hvor højsommeren var noget våd. Det betød
klart færre dage i vores forbrugeres huse.
Vi er 238 antal brugere, idet der er kommet en enkelt forbruger mere i år.
Vores forretningsfører brugte igen sidste år for mange kræfter på at få alle de skyldige
beløb hjem fra vores forbrugere. Vi kan fra bestyrelsen blot mindeligt bede alle brugere om
at betale til tiden. Kun i et enkelt tilfælde var en forbruger meget længe om at få betalt. Vi
har kun et svar -og det er at vi lukker for vandet. Det hjalp også i nævnte tilfælde.
I 2010 lukkede vi for vandet til en forbruger. Huset har ikke været brugt siden -og da der
ikke er blevet betalt for at få åbnet for vandet, er dette ikke sket. Der har været enkle
forbrugere, som har flyttet deres faste hjemadresse uden at melde dette til os. Det giver
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ekstra besvær. så for god ordens skyld skal vi bede ejer huske på, at melde eventuel
flytning.
Som I vil kunne høre senere under aflæggelsen af regnskab, så har vores økonomi det
fortsat rigtig godt. Den fortsat gode drift betyder, at vi ikke har uforudsete udgifter. Vi
forventer fortsat at kunne tilbagebetale lånet hos Kommune Kredit hurtigere end planlagt.
Jens Jørgen Simonsen fra bestyrelsen står fortsat for vores hjemmeside,
www.dragsmurvand.dk. og arbejder fortsat videre sammen med vores forretningsfører på
at finde et system, så vi kan melde vandforbruget over nettet. Der skal findes en løsning,
som passer en mindre forbrugervirksomhed som vores.
Vi er aktive i kredsen omkring Skellerup Enge Pumpestation I/S. Vi har ikke
repræsentanter i dens bestyrelse, men dukker troligt op til generalforsamlinger og møder
for at lytte og for at komme med forslag til forbedret drift og sikkerhed. Vi har til gengæld
ikke været aktive i Syddjurs Vandråd. Primært fordi at de møder, der har været holdt ikke
har haft punkter på af interesse for os, når vi blot distribuerer og ikke selv oppumper vand.
Vi har siden sidste generalforsamling holdt et bestyrelsesmøde. Resten er klaret pr.
telefon og ikke mindst pr. mails, hvor alle bestyrelsesmedlemmer kan følge hinandens
spørgsmål, svar og forslag. Og så har vi heldigvis heller ikke haft alvorlige sager, der
kræver større diskussioner i bestyrelsen.
Jeg vil kalde vores samarbejde i bestyrelsen godt og konstruktivt -og takker hver og en
medlemmerne for deres indsats.
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