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DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S 

 

Referat fra generalforsamling lørdag d. 7 juni 2014 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 

5.1. Bestyrelsen foreslår udskiftning af alle nuværende mekaniske målere til elektroniske målere 

i forbindelse med den lovmæssige målerkrontrol. 

6. Valg til bestyrelsen:  

På valg er Søren Roulund 

  Thorkild Brinch Lindquist 

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 
 

20 personer deltog i generalforsamlingen. 
 

Generalforsamlingen: 

 

1. Valg af dirigent: 

Valgt blev Jørn Gade. 

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning: 

Bestyrelsens beretning er vedlagt referatet som bilag (Se Bilag 1 07-06-2014) 

 

Spørgsmål til beretningen: 

Anne Ejsing: Det nævnes i beretningen at man tilstræber en ens takstpolitik i hele kommu-

nen. Går det ikke ud over konkurrencen imellem de forskellige værker. 

 

Thorkild Brinch Lindquist (TBL): Hvis der arbejdes hen på store enheder, som på el mar-

kedet, vil det ikke give den store konkurrence. Her er afgiften 80 % af prisen, så det er kun 

de sidste 20 % der kan konkurreres på. Små decentrale værker vil være at foretrække. For 

meget konkurrence på vandprisen kan betyde, at der slækkes på kvaliteten og dermed på 

sikkerheden for rent drikkevand. 

 

Anne Ejsing: Kunne der ikke komme konkurrence på materiel siden. 

 

TBL: Vi er underlagt vandforsyningsloven, hvilket giver begrænsninger for, hvad vi må fo-
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retage os. 

 

Jørgen Nielsen: Kan se der står en PC på bordet. Kan alt kommunikation med værket ikke 

fremover blive elektronisk. 

 

TBL: Er 110 % enig i ønsket. Vi arbejder allerede på problemet. Hjemmesiden 

www.dragsmuvand.dk er en mulighed. 

 

Kaj Jessen: Takker for en god beretning. Vi bliver pålagt nye udgifter uden der komme en 

kompensation med. Kan et samarbejde med andre værker ikke hjælpe på det. 

 

TBL: Vi har allerede et samarbejde i gang. Da det udpumpede vand fra værket placerer os i 

den laveste gruppe m.h.t. krav til kvalitet. Syddjurs kommune ligger i toppen m.h.t. koge-

forbud. Det er nødvendigt med et kvalitetsløft både hos os og de andre små vandværker. Vi 

havde et forslag om større samarbejde med til repræsentantskabsmøde i FSE, men det blev 

afvist. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

3 Regnskab: 

Regnskabet for året 2013 (22 regnskabsår) blev forelagt ved Georg Poulsgærd (GP). (Se 

regnskabet på hjemmesiden) 

Resultatopgørelse og balancen blev gennemgået. 

 

Spørgsmål til regnskabet: 

Kaj Jessen: Hvor mange år er der tilbage hos Kommune kredit. 

GP: 15 – 16 år. 

 

Ole Jakobi: Honoraret til regnskabsføreren er en stor del af udgifterne. 

TBL: GP er ansat som regnskabsfører. Da han har meddelt, at det er på lånt tid han fortsæt-

ter, har vi været ud for at finde en alternativ løsning. Den billigste er på 35.000 kr. og så er 

der ikke formuepleje med i tilbuddet. 

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt 

 

4 Budget: 

Driftbudgetter for 2014 0g 2015 blev gennemgået. 

Budgettet blev godkend. 

TBL gennemgik grundlaget for takstbladet (se bilag 2 07-06-2014) 

 

5. Indkomne forslag: 

Jens Jørgen Simonsen (JJS) gennemgik fordelene ved at skifte til en ultralydsmåler fra 

Kamstrup. Den bygger på måling med ultralyd, så okker og andre urenheder der kan påvir-

ke måleresultatet fra en mekanisk måler ikke kan påvirke denne type måler. Samtidig var 

der nogle info koder der kunne vise utætheder og ledningsbrud hos en forbruger. 

 

Spørgsmål til Kamstrup måleren: 

 

http://www.dragsmuvand.dk/
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Per Boutrup: Takker for en fin fremvisning. Den var til at forstå. Vil anbefale den nye må-

ler. 

 

Kaj Jessen: På det varmeværk han er tilknyttet har de i flere år brugt Kamstrup varmemåle-

re og kan kun sige, at de virker upåklagelige. 

 

Det vedtages enstemmigt at skifte til de nye vandmålere til efteråret. 

 

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: 

 

 

Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden, og sluttede generalforsamlingen. 

TBL takkede for fremmødet og ønskede alle en god sommer. 

 

Referent Jens Jørgen Simonsen 

 


