
Bestyrelsens beretning for 2005 
 
Hovedaktivitet 
Selskabet blev stiftet d. 8. juli 1931. 
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det 
for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde 
med godt, rent og tilstrækkeligt vand til driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække 
afskrivninger af anlæg og henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, således økonomien 
fastlægges efter princippet ”hvile i sig selv”. Derudover skal selskabet varetage medlemmernes 
fælles interesser i vandforsynings spørgsmål samt deraf afledte forhold. 
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af 
selskabet. 
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, direkte og solidarisk. 
Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets indskud. 
Juridiske bestemmelser : 
• Gældende vedtægt, senest ændret d. 24. marts 1999. 
• Fællesregulativ af januar 1998  
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold   
Antallet af forbrugere er nu 1055, hvilket er en tilvækst på 90 i 2005. Det er en stor vækst og 
omfatter primært boligerne på Vestergade, Skovtoften og Skovparken 
 
Udviklingen af vandforbrug i relation til oppumpede mængder : 

År Vandforbrug, m3 Oppumpede mængder, m3 

2005 129.072 141.531 
2004 127.278 138.764 
2003 131.990 138.028 
2002 127.248 150.126 
2001 130.085 155.195 
2000 134.555 164.036 

 
Vandspildet er i år på 8,8 %. 
Det er fortsat tilfredsstillende, at de sidste års målrettede indsats med at finde lækager på 
ledningsnettet stadig er fastholdt. Hvis vi går tilbage til 1999-2002 lå spildet på omkring 15- 20%. 
 
Udskiftning af målere efter den langsigtede plan er nu afsluttet, idet de sidste målere blev udskiftet i 
2005. 
Herefter sker udskiftningen løbende efter et kvalitetskontrolssystem for de opsatte målere.  
 
På sidste års generalforsamling blev spørgsmålet om behovet for et nødstrømsanlæg på værket 
fremlagt til drøftelse. Der var enighed om ikke at foretage os videre på nuværende tidspunkt. Men 
planerne herfor foreligger, såfremt det senere måtte blive aktuelt.  
 
Samtidig er arbejdsmiljøforholdene på værket blevet undersøgt, og alle gældende regler overholdes 
og findes tilfredsstillende. 
 
Vandkvaliteten har gennem hele året opfyldt kravene til de enkelte parametre i analyserne. 
Det er efterhånden mange stoffer, der analyseres for. 



Alle analyseresultater er afsluttet med følgende kommentar : ”Resultaterne overholder 
kvalitetskravene til drikkevand.”    
 
Teknisk hygiejnisk tilsyn udføres fortsat af Miljøcenter Østjylland I/S. Her fandtes også alt 
tilfredsstillende, og herfra kan citeres : ”Ved tilsynet er der ikke konstateret forhold, der giver 
anledning til særlige bemærkninger.” 
 
I årets løb er der arbejdet med nyanlæg på Skovtoften og Søparken. Samtidig har vi indført en ny 
praksis for anlæg, idet værket selv forestår projekt, indhenter tilbud på såvel grave- som vvs- 
arbejdet og selv forestår investeringen. Denne model sikrer, at arbejderne udføres efter vandværkets 
retningslinier og tilsyn. Selve betalingen sker så efterfølgende ved tilslutningen af grundene.   
 
Planlægningsmæssigt er der indledt et samarbejde mellem vandværkerne om oprettelse af et 
Vandråd i den nye Syddjurs kommune. 
Herudover har Midtdjurs kommune igangsat arbejdet med en revision af den gældende 
vandforsyningsplan. 
 
Det vedtagne driftsbudget er overholdt jf. vedlagte regnskab. 
Herudover har vi for første gang efter grundige overvejelser og efter rådgivning hensat noget af 
formuen i investeringsbeviser. Dette for at sikre en bedre forrentning af frie midler samtidig med, at 
der fortsat er likviditet til den daglige drift. Investeringerne er spredt, og der er sikkerhed for, at 
midlerne kan indfries, såfremt dette måtte blive nødvendigt.   
Der hensættes og opkræves fortsat 25 øre pr. m3 til sikkerhed for at kunne etablere af en ny boring, 
såfremt der skulle vise sig behov herfor. 
 
De fremtidige takster behandles senere på dagsordenen, og det kan oplyses, at taksterne ikke hæves 
dels som følge af den kontinuerlige drift, men også som en markering af Vandværkets 75 års 
jubilæum nu i sommer. 
 
Beretningen og årsrapporten er fortsat udarbejdet efter de gældende regnskabsmæssige 
retningslinier.  Vores  statsautoriserede revisor har opstillet regnskabet med tilhørende 
revisionspåtegning. 
Dette ændrer ikke, at vi fortsat har generalforsamlings valgte revisorer, som sikrer forbrugernes 
kontrol og gennemgang af regnskabet med tilhørende bilagsprøver. 
 
Vi har stadig vores hjemmeside www.ryomvand.dk, hvor alle oplysninger om priser, bestyrelse, 
vandanalyser, vandkvalitet m.v. løbende bliver indlagt og ajourført. 
 
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder. 
 
Bestyrelsen takker for det gode samarbejde og vil gerne takke driftsleder Arne Sørensen for altid 
beredvillig hjælp overfor forbrugerne og bestyrelsen, samt for den påpasselige måde værket drives 
på. 
 
  
d. 5. februar 2006 
Preben Juul Sørensen 
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