
Dråby Vandværk I/S 

Generalforsamling den 12. marts 2019. 

Beretning. 

Formandsskift. 

Formand og næstformand har byttet pladser, efter Birgits Jensens eget ønske. Birgit Jensen 

ønskede selv at blive aflastet i sit daglige arbejde, men det har ikke haft nogen betydning for Dråby 

Vandværks daglige drift. 

Vandkvaliteten. 

Vi har samme vandkvalitet som i de foregående år, men der sker nok en udvidelse af pesticide 

antallet ved de næste vandanalyser, efter som der er fundet nye pesticide typer. 

Leveret vand i 2018. 

 

Prisen på vand 2018. 

Prisen på 1 m3 vand er hævet med 1 kr. for at få balance på kassebeholdningen. De andre år har vi 

tæret en del på beholdningen, men er nu nede på en kasseholdning som ikke må blive mindre. 

Bestyrelsen vil gerne have en lille buffer hvis der skulle komme noget uforudset. Vi gennemgår 

regnskabet senere. 

Anlægsinvesteringer. 

 Vi har haft anlægsudgifter til 2 nye interessantere på Dråby Kærvej.  

 Vi skal muligvis også have udskiftet en beskyttelseshætte på en af vores boringer.  

 Vi har også et lille stykke med jernrør på Dråby Bygade som vi har bedt om at få udskiftet 

her i 2019. 

 Vi har haft et par lækager på ledningsnettet. En lille lækage der var synligt på overfladen 

ved Dråby Bygade. Men d. 26. september fik vi en større lækage som vi ikke umiddelbart 

kunne finde. Ved den årlige måleraflæsning fandt vi den i en målerbrønd i Dråbydalen. 

 Vi har nu lukket en boring der gennem nogle år har stået åben ude ved de andre borringer 

på indvindingspladsen.  

 

 

 

 

 



Beredskabsplan 2018/19. 

Der er indsendt en ny Beredskabsplan til Syddjurs kommune, men der er endnu ikke modtaget 

noget svar eller bemærkninger. 

Der er lavet et ledelseskontrolsystem som en tjekliste over bestyrelsens ansvar og kontrol på hel 

Vandværkets ansvarsområde. 

Møder med Syddjurs Grundvand (Syddjurs Kommune). 

Der har været en del møder med Grundvand i Syddjurs kommune. Som bestyrelsen ser det, går 

det på, at Syddjurs Kommune vil have kontrol over og indflydelse på antal af boringer i 

kommunen. Det hænger sammen med de nye regler for sprøjtefri zoner ved boringer.  

Vi skal også have digitaliseret vores ledningsnet. Det lyder enkelt med kan godt blive kostbart, og 

derfor har vi søgt samarbejde med andre vandværker i Syddjurs Kommune. 

Hermed forelægges beretningen til debat og afstemning. 

 

 

 

 

 


