DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

Referat fra generalforsamling lørdag d. 15 juni 2013 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af sidste års regnskab
4. Budget for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen:
På valg er Bruno Jørgensen
Jens Jørgen Simonsen
Flemming Besenbacher
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
På valg er Steen Jacobsen
Orla Viladsen
8. Valg af 2 revisorer:
På valg er Jep Lassen
Jørn Snejbjerg
9. Valg af revisorsuppleanter:
På valg er Anne Ejsing
10. Eventuelt
33 personer deltog i generalforsamlingen.
Generalforsamlingen:
1.

Valg af dirigent:
Valgt blev Jens Ole Olesen.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indkaldt.

2.

Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsens beretning er vedlagt referatet som bilag (Se Bilag 1 15-6-2013)
Spørgsmål til beretningen:
Vagn Brøndom: Hvorfor ikke allerede overgå til elektronisk aflæsning allerede nu?
TL: Vi er i gang med processen. Vi ønsker at samarbejde med de andre værker under Skellerup Enge. Der er også et økonomisk problem, da der først er kapital til udskiftning i
2014.
Mikkel Risgård: Ville vide hvorfor vandværket ikke forbød brugen af Roundup.
TL. Det er ikke forbudt at bruge Roundup. Som en del af den nye vandforsyningsplan er
der udpeget nogle USD-områder hvor der ikke må bruges pesticider hverken af landmænd
eller haveejere.
Orla Villadsen: Vandets hårhedsgrad kan der gøres noget ved det?
TL: I vandforsyningsplanen omtales vandbehandlingen som et minimum. Dvs. der gøres
meget lidt ved vandet der pumpes op af jorden, så en sænkning af hårdhedsgraden er ikke
mulig.
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Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
3

Regnskab:
Regnskabet for året 2012 ( 21 regnskabsår) blev forelagt ved Georg Poulsgærd. (Se regnskabet på hjemmesiden)
Resultatopgørelse og balancen blev gennemgået.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt

4

Budget:
Driftbudgetter for 2013 0g 2014 blev gennemgået.
Budgettet for 2014 skal omredigeres, da der er kommet nye krav fra tilsynsmyndighederne.
Disse krav vil betyde yderlige udgifter for vandværket, som skal indføres i budgettet for
2014.
Anna Ejsing: Hvis der er flere valgmuligheder, skal der så ikke afholdes en eks. generalforsamling.
TL: Vi kan ikke iværksætte nye indkøb der ikke er godkendt på generalforsamlingen f.eks.
på generalforsamlingen i 2014. hvis der bliver behov for nye indkøb inden da, skal der afholdes en eks. generalforsamling.
Budgettet blev godkend med disse bemærkninger.

5.

Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogen forslag.

6.

Valg til bestyrelsen:
Genvalg.

7.

Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Genvalg

8.

Valg af 2 revisorer:
genvalg.

9.

Valg af revisorsuppleanter:
Genvalg

10

Eventuelt:
TL gennemgik den nye vandsektorlov og hvilke konsekvenser det ville have for vandværket. (Se Bilag 2 15-6-2013).
Anna Ejsing: Der er store problemer med elektronisk kommunikation i området. Er det noget vandværket arbejder på.
TL: Vi er klar over problemet med den manglende mobile dækning. Det ligger uden for
vores arbejdsområde.
JJS: Der er en mulighed for at bruge Djursland Net. Der er flere i Dragsmur området der
har det og det fungerer tilfredsstillende.
Kaj Skøt: M.h.t. elektronisk aflæsning, har der været afholdt forsøg i Aarhus området, hvor
det ikke har fungeret tilfredsstillende.
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TL: Det skal selvfølgelig undersøges om det fungerer i området.
Vagn Brøndum (VB): Takker for det gode indlæg. Er betænkelig ved om Skellerup Enge
(SE) vil opsluge os.
TL: SE har pligt til at overtage os hvis vi ikke længere ønsker at fortsætte som et selvstændigt vandværk. Det er os der bestemmer, ikke SE.
VB: Vi kunne få et tilbud der ikke er til at sige nej til.
TL: Vi er interessante for SE da vi har et helt opdateret værk. Andre værker under SE har
problemer, og står for store investeringer. En overgang til SE kan kun blive dyrere for forbrugerne.
Kaj Skøt: Hvordan er zone inddelinger lagt ind.
TL: Strandbyggelinjen giver store begrænsninger i området for oprettelse af nye bebyggelser. Der under mødet konstateres en mindre fejl i zoneinddelingerne, som vil blive rettet.
Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden, og sluttede generalforsamlingen.
TL takkede for det gode fremmøde og ønskede alle en god sommer.
Referent Jens Jørgen Simonsen
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