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Asserbo Vandværk a.m.b.a.:

Referat af generalforsamlingen den 15. juni 2018
afholdt i

Ramløse Forsamlingshus
(61 stemmeberettigede deltagere med 28 fuldmagter)
Formanden for bestyrelsen, Klaus Petersen, bød velkommen til den årlige ordinære generalforsamling i Asserbo Vandværk. Han præsenterede kortfattet bestyrelsen, der udover ham består
af Vibeke Dalbro, Knud Breum, Christian Kønigsfeldt og Flemming Lundahl.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Klaus Petersen oplyste, at bestyrelsen foreslår advokat Jesper Lundgren til posten som
dirigent på generalforsamlingen. Da der ikke blev fremført andre forslag blev Jesper
Lundgren énstemmigt valgt til dirigent.
Jesper Lundgren konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse
med vedtægternes bestemmelser og således lovlig og beslutningsdygtig. Han oplyste, at
der var registret 61 stemmeberettigede deltagere, der havde forelagt og fået godkendt 28
stemmefuldmagter, således at der på generalforsamlingen kunne afgives i alt 89 stemmer.
2. Bestyrelsens beretning.
Dirigenten gav ordet videre til bestyrelsesformanden.
Klaus Petersen henviste indledningsvis til den udsendte skriftlige beretning, der også er lagt
på vandværkets hjemmeside. I denne har bestyrelsen oplistet en række faktuelle
oplysninger om Asserbo Vandværk, herunder om forsyningsområdet, vandindvindingen
med de tre boringer i Tisvilde Hegn, den høje vandkvalitet og forsyningsnettet på 94
kilometer, hvoraf nu kun 7 kilometer mangler at blive renoveret. Desuden findes i den
skriftlige beretning bemærkninger om samarbejdsaftalerne med Baunehøj, Smidstrup,
Tisvilde og Vejby Vandværker, om nyhedsbrevene og om bestyrelsens ønske om at styrke
relationerne til vandværkets andelshavere.
Klaus Petersen supplerede med følgende mundtlige beretning:
På den ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2017 blev valgt en helt ny
bestyrelse. Det var derfor nødvendigt som indledning til varetagelsen af bestyrelsens
vedtægtsmæssige forpligtelser at få specificeret bestyrelsesopgaverne og afgrænset disse
til administrationens opgaver. Dette blev med god bistand fra administrationen gjort i form
af opstillingen af ”årshjul” for bestyrelsens henholdsvis administrationens arbejde.
Derefter havde den nyvalgte bestyrelse koncentreret sig om at få et overblik over de
gældende samarbejdsaftaler dels mellem Asserbo Vandværk (fremover benævnt AV) og
Baunehøj Vandværk (BV), og dels i Vandværkssamarbejdet omfattende også vandværkerne
i Tisvilde (TV), Vejby (VV) og Smidstrup (SV).
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Bestyrelsen havde som led i udarbejdelsen af et driftsbudget for 2018 særligt fokuseret på
samarbejdsaftalerne økonomiske forhold og konstateret, at de aftalte omkostningsfordelinger kun i begrænset udstrækning var baseret på saglige, objektive kriterier.
Idet en revurdering af fordelingen af de fælles omkostninger naturligvis skulle foregå inden
for de aftalte organisatoriske rammer for samarbejdet, havde bestyrelsen nærmere
analyseret den aftalte organisering af de i alt 8 aktuelle samarbejdsaftaler. Der viste sig at
være en manglende sammenhæng i samarbejdets organisering og dermed et behov for en
koordinering af aftalerne.
Det eksisterende samarbejde mellem AV og BV omfatter både vort vandværks drift
(driftsledelse og teknisk service) og administration, og den direkte betaling til BV udgør
med kr. 1.130.676 per år den absolut største udgiftspost. På den baggrund anså vi os som
nyvalgt bestyrelse forpligtet til nøje at gennemgå AV-BV samarbejdets organisering,
aftalerne om omkostningsfordeling og forvaltningen af samarbejdet.
Under denne gennemgang blev bestyrelsen opmærksom på tre væsentlige forhold, som vi
mener bør revurderes:
Som noget af det første blev vi opmærksomme på, at BV’s administrator parallelt varetager
administrator-funktionen for AV, men som ansat i BV har den fælles administrator reference til BV-bestyrelsen, der alene har alle ledelsesbeføjelser, dvs. at AV’s bestyrelse ikke har
nogen ledelses-/instruktionsbeføjelser over for sin administrator.
Bestyrelsen anser – ikke mindst i lyset af det omfattende økonomiske og driftsmæssige
samarbejde mellem AV og BV – en sådan ”dobbelrolle” for uhensigtsmæssig og urimelig
over for administratoren. – Løsning af denne problemstilling indgår i de igangværende
forhandlinger med BV om revidering af administrationsaftalen.
Som det andet noterede vi os, at AV og BV har samme revisor, hvilket – udover
habilitetskonflikter for revisoren – begrænser vor generalforsamlingsvalgte revisors
muligheder for at yde rådgivningsbistand til bestyrelsen angående det omfattende og
driftsafgørende samarbejde med BV.
Denne uhensigtsmæssige dobbelfunktion er baggrunden for bestyrelsens indstilling under
dagsordenspunkt 8 om, at AV vælger en ny og uafhængig revisor.
Som det tredje blev vi opmærksomme på, at vor administrator havde eneprokura over for
banken, dvs. egenhændigt kunne disponere over vort vandværks indestående i Danske
Bank.
Dette forhold valgte bestyrelsen omgående at bringe i overensstemmelse med sædvanlig
forretningspraksis, således at der nu altid kræves to autoriserede personers medvirken til
at foretage bankdispositioner i Asserbo Vandværk.
Den 25. maj 2018 trådte den nye EU-persondataforordning i kraft. Ifølge den er bestyrelsen
dataansvarlig, medens administrationen må betragtes som databehandler, der skal
efterleve af bestyrelsen fastsatte instrukser og rapportere om afvigelser. Imidlertid giver
bestyrelsens manglende instruktionsbeføjelser over for vor administrator også i denne
sammenhæng ansvars- og kompetencemæssige problemer.
Disse problemer skal nødvendigvis løses i forhandlinger med bestyrelsen for BV.
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Denne kompetencemæssige konflikt har igennem længere tid været drøftet med
bestyrelsen for BV, der indtil videre ikke har været indstillet på at opgive sin suveræne
ledelsesret over for de administrative medarbejdere, der betjener også vort vandværk.
Bestyrelsen har derfor – i fælles forståelse med Baunehøj Vandværk – besluttet at opsige
administrationsaftalen med virkning fra den 1. januar 2019 med en klar tilkendegivelse af
sigtet, at søge genforhandlet aftalen hurtigst muligt og inden udgangen af august 2018. Vi
fortsætter gerne samarbejdet, men på ajourførte, afbalancerede vilkår.
Baunehøj Vandværk har derefter for kort tid siden fra sin side opsagt aftalerne med
Asserbo Vandværk omfattende både teknisk service og administration, ligeledes med
tilkendegivelse af et ønske om genforhandling. – Der forestår således en genforhandling
inden for de nærmeste måneder.
OBS. Det skal bemærkes at samarbejdet om den fælles driftsledelse og den fælles
vagtordning ikke er omfattet af den foreliggende opsigelse, og at disse samarbejdsaftaler
tidligst kan opsiges med virkning fra 1. januar 2020.
Klaus Petersen redegjorde til sidst for dokumentet ’Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i
forbrugerejede forsyningsselskaber’, der er udsendt af vores interesseorganisation Danske
Vandværker. Anbefalingerne i denne publikation udgør et centralt udgangspunkt for
bestyrelsens arbejde. Bl.a. er vi inspireret af anbefalingen om åbenhed og gennemsigtighed
i forhold omkring vandværket og dets andelshavere og samarbejdspartnere. God
information og aktivt ejerskab er nøgleord for os. Derfor bl.a. udsendelsen i foråret 2018 af
Nyhedsbrevene nr. 1 og 2, som ligger på vandværkets hjemmeside www.asserbovand.dk
Vi agter at fortsætte med at udsende kortfattede nyhedsbreve om væsentlige, aktuelle
forhold angående Asserbo Vandværks vandforsyning, drift og administration.
Fra salen kom derefter en række kommentarer og spørgsmål, og følgende debat fandt
sted:
Ulla Haars, Thujavej 10: Spurgte ind til samarbejdsaftalen med Baunehøj Vandværk.
Klaus Petersen (KP) svarede, at vi for få dage siden skriftligt var blevet beskyldt for ”regeltyrani” og bebrejdet ”detailstyring”. Bestyrelsen lægger afgørende vægt på at arbejde
efter gældende love og bestemmelser, samt fuldt ud at overholde indgåede aftaler.
Når vi får kendskab til mulige uregelmæssigheder af driftsmæssig eller økonomisk art,
anser vi det som vor opgave at få forholdene belyst nærmere og afklaret.
Dette mener vi er vores simple pligt over for andelshaverne i Asserbo Vandværk.
Søren Bald, Sandbogårds Alle 5: Læste op af Baunehøj Vandværks bestyrelsesberetning
2017-2018 og spurgte ind til samarbejdet i hverdagen.
KP svarede, at den nyvalgte bestyrelse ved sidste ekstraordinære generalforsamling i
september 2017 blev valgt til at lede et fortsat selvstændigt og velfungerende Asserbo
Vandværk, der ikke skulle fusioneres ind i Baunehøj Vandværk.
Den tidligere bestyrelse har åbenbart tilrettelagt såvel driften som administrationen af
Asserbo Vandværk ud fra en forudsætning om fusion. Såvel indholdet som forvaltningen af
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de i dag fortsat bestående samarbejdsaftaler bærer præg af sådan arbejdsforudsætning,
hvilket fortsat giver os som ny bestyrelse en del udfordringer.
På et møde i marts blev vi af Baunehøjs bestyrelsesformand oplyst om, at Baunehøj
fejlagtigt havde dobbelfaktureret Asserbo Vandværk, dvs. opkrævet for stor betaling for
nogle ydelser.
Samtidig blev vi opmærksomme på, at den tidligere bestyrelse i foråret 2017 på flere
bestyrelsesmøder havde efterlyst en undersøgelse – om nødvendigt med revisorbistand –
af mellemregnskabet vedrørende samarbejdet med Baunehøj Vandværk om teknisk drift.
For at få tilbundsgående afklaret disse og nogle andre uigennemskuelige økonomiske
forhold anså vi i foråret 2018 det for rimeligt og nødvendigt, at anmode vor revisor om at
gennemgå en række specifikke forhold omkring samarbejdet på det tekniske område
mellem Asserbo og Baunehøj vandværker.
Den fra vor revisor for kort tid siden modtagne redegørelse viser beklagelig vis, at
samarbejdet på flere punkter er afregnet i strid med de gældende samarbejdsaftaler – og
til ugunst for Asserbo Vandværk og dets andelshavere.
Sådan oplysning må vi som bestyrelse for Asserbo Vandværk selvklart reagere på, og disse
af vor revisor beskrevne afvigelser fra det aftalte må nødvendigvis indgå i de forestående
forhandlinger med bestyrelsen for Baunehøj Vandværk.
Søren Bald, Sandbogårds Alle 5: Spurgte ind til, hvad der så videre skal ske, og hvorfor er to
bestyrelsesmedlemmer holdt op?
KP svarede, at fordelingen af fælles omkostninger mellem vandværkerne må revurderes i
en åben, saglig forhandling mellem de involverede parter.
Dette gælder både omkostningsfordelingen mellem Asserbo Vandværk og Baunehøj
Vandværk og fordelingen i Vandværkssamarbejdet, som også vandværkerne i Tisvilde,
Vejby og Smidstrup er deltager i.
Vi stiller som nytiltrådt bestyrelse givetvis mange spørgsmål til de eksisterende
samarbejdsaftalers indhold, organisering og økonomi, og vi opfattes derfor måske som lidt
besværlige, men vi skal jo varetage jeres interesser som andelshavere!
Uagtet dette ser vi stadig goder muligheder for et fortsat samarbejde til gavn for alle
parter. – Den nærmeste tid vil vise, om der kan skaffes den fornødne fælles forståelse.
Begge udtrådte bestyrelsesmedlemmer har igennem foråret signaliseret at de overvejede
at forlade det p.t. ganske tidskrævende bestyrelsesarbejde. Desuden var de travlt optaget
af deres daglige arbejde.
Birgitte Bundgaard, Absalonsvej 17: Spurgte yderligere til samarbejdsaftalerne med
Baunehøj Vandværk. Hvor dyrt ville et selvstændigt forhold blive?
KP svarede, at bestyrelsen fra sin tiltrædelse har arbejdet ihærdigt med at sætte sig ind i de
bestående samarbejdsaftaler med henblik på at kunne fremlægge et gennemarbejdet
grundlag for genforhandling af både organiseringen og økonomien i såvel samarbejdsaftalerne med Baunehøj som også i Vandværkssamarbejdet.
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Det er beklageligvis til dato ikke lykkedes at få en realitetsdrøftelse af disse for alle
deltagende parter så betydningsfulde emner. Vi har helt uforståeligt mødt en overordentlig
stærk modvilje mod at debattere særligt de eksisterende økonomiske forhold, men også
de organisatoriske forhold.
Vi har også fået henvendelser fra andre vandværker, men p.t. vil vi fokusere på at få
tilvejebragt et aftalemæssigt grundlag for et fortsat samarbejde med Baunehøj Vandværk
på fair og afbalancerede vilkår.
Stefan Löwe, Ryagervej 21: Hvordan vil I løse konflikten?
KP: Målet er, at vi de kommende måneder vil forsøge at nå frem til justerede
samarbejdsaftaler med Baunehøj Vandværk – aftaler, der er fordelagtige for begge parter.
Peter Fogh Voigt, Reinhard van Hauensvej 1: Gav udtryk for, at situationen var usikker. Vil
generalforsamlingen blive indkaldt?
KP: Andelshaverne vil naturligvis blive informeret om løsningsmulighederne på mail og i
nyhedsbreve. Skal der træffes grundlæggende beslutninger, vil generalforsamlingen
selvfølgelig blive indkaldt i fuld overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser
herom.
Søren Bald, Sandbogårds Alle 5: Oplæste et af ham formuleret forslag til afstemning om en
mistillidserklæring til bestyrelsen.
Dirigenten afviste forslaget, da bestyrelsens beretning ifølge vedtægterne ikke skal til
afstemning.
Efter en kort debat trak Søren Bald sit forslag tilbage.
Niels Hougaard, Humlevej 9: Foreslog, at samarbejdet med Baunehøj Vandværk skal prøves
på ny.
Kenneth Sommer, Helsingevej 90: Prøv at få en for os i Asserbo Vandværk ordentlig
økonomisk samarbejdsaftale.
Med disse sidste opfordringer blev beretningen taget til efterretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Kassereren Flemming Lundahl oplyste, at alle bilag for 2017 er kontrolleret – og at der er
løbende kontrol. Revisor er kikket over skulderen i forbindelse med revisionen af Asserbo
Vandværks regnskab. Årsregnskabet følger kalenderåret.
Flemming Lundahl gennemgik herefter resultatopgørelsen og fortalte, at ’vandåret’ går fra
1.8. til 31.7. Der kommer indtægter for vandopkrævningen den 1.10. hvert år. I alt er der
indtægter for kr. 2.352.629.
Driftsomkostningerne (i 2017 i alt kr. 557.961) er bl.a. til Baunehøj Vandværk for
driftsledelse og teknisk service til Asserbo Vandværk, herunder deltagelse i den fælles
vagtordning og vandanalyser.
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Administrationsomkostningerne (i 2017 i alt kr. 572.715) indeholder løn til kontorpersonale
ansat i Banehøj Vandværk (i 2017 i alt kr. 298.119) samt udgifter til kontorhold, EDB og
mødeudgifter, herunder generalforsamlinger.
Personaleomkostninger omfatter bl.a. honorarer til bestyrelsesmedlemmerne.
De samlede omkostninger inkl. afskrivninger er opgjort til 1.776.405.
Årets resultat blev således kr. +574.639.
Balancen blev herefter gennemgået, og særlig posten Periodeafgrænsning blev nævnt, der
er andelshavernes forudbetaling af vandafgifter for det kommende år (2018).
Investeringsoversigten viser året investeringer i tal. Bestyrelsen har besluttet at intensivere
ledningsrenoveringen, og der er således i 2017 investeret i nye ledninger for 1,1 mio kr.
Udskiftningen af de defekt leverede fjernlæsbare vandmålere forventes afsluttet ultimo
juni 2018. Asserbo Vandværk får fra leverandøren et beløb til dækning af omkostningerne
udskiftningen. Dette beløb er større end de faktiske omkostninger og giver således Asserbo
Vandværk en ekstraordinær indtægt.
Det reviderede regnskab blev herefter énstemmigt godkendt.
4. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Niels Hougaard, Humlevej 9: Foreslog, at der kun skulle vælges to suppleanter.
Søren Bald, Sandbogårds Alle 5: I § 8, 5. nederste linje bør ordet ’kan’ ændres til ’skal’.
Yderligere en ændring blev foreslået til § 10, hvor følgende ord ønskedes slettet: ”…, der
bringer antallet af bestyrelsesmedlemmer under 5.”
Flere markerede for at få ordet, men dirigenten besluttede at sætte bestyrelsens forslag til
skriftlig afstemning. Forslaget krævede ifølge vedtægternes § 9, at 2/3 stemte for forslaget.
Resultatet blev: For 53. Imod 36. Forslaget faldt dermed.
5. Behandling af indkomne forslag.
1. Forslag til ændring af det faste årsbidrag.
Forslaget var udsendt til alle inden mødet. En repræsentant fra forslagsstillerne, Erik
Larsson, Birkevænget 1, gav udtryk for, at han havde haft en kort samtale med
formanden, som havde tilkendegivet, at bestyrelsen har forståelse for forslaget, og at
man fremover ville se nærmere på en løsning af den i forslaget beskrevne
problemstilling.
På det grundlag meddelte han på forslagsstillernes vegne, at forslaget blev trukket
tilbage.
2. Forslag til iværksættelse af undersøgelse af elektronisk trykforøgelse.
Forslaget var ikke rettidig indsendt, men bestyrelsen havde vist velvilje og sat forslaget
på dagsordenen, således at generalforsamlingen kunne tage stilling til forslagets
behandling.
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Forslagsstillerne Hanne og Jørgen Parsholt, Birkealle 17, var ikke til stede på
generalforsamlingen. Ud fra disse forudsætninger valgte dirigenten iat lade
behandlingen af forslaget bortfalde.
6. Budget for det kommende år fremlægges.
Formand Klaus Petersen indledte bestyrelsens fremlæggelse af budgettet for 2018 og
konstaterede, at det første halve del af budgetåret allerede var gået.
Derefter fastslog han, at driftsbidragene i budgettet for 2018 er uændrede: 17,21 kr. per
m3 leveret brugsvand (inkl. statsafgift og moms) og et fast årsbidrag per aftager på kr. 800
(inkl. moms).
Han valgte dernæst at kommentere bestyrelsens forslag til takstblad for 2018/2019.
Der er foreslået indført tre nye gebyrer:
Punkt 3.C. Gebyr for udskiftning af vandmåler. – I en situation med en frostsprængt
vandmåler foreslås ansvaret og dermed omkostningerne til udskiftningen placeret hos den
andelshaver, der bor på matriklen.
Punkt 3.D. Gebyr for logning af vandmåler. – Vandmåleren aflæses som fast rutine af
vandværket. Det er forbundet med ekstra omkostninger, hvis vandmåleren skal logges.
Punkt 3.G. Gebyr for portoforsendelse. Ønsker man dokumenter – udover indkaldelsen til
generalforsamlinger – tilsendt med Postnord opkræves et symbolsk gebyr.
NB. Alle dokumenter (inkl. nyhedsbreve) vil være tilgængelige på vandværkets
hjemmeside, og andelshaverne kan få dokumenterne tilsendt til den af andelshaverne
oplyste mailadresse.
Kenneth Sommer, Helsingevej 90: Spurgte om det var et årligt gebyr, man blev pålagt for
portoforsendelser, hvilket blev bekræftet.
Ulla Haars, Thujavej 10: Spurgte til gebyret ved en frostsprængt måler, når man ikke selv er
skyld i det, evt. ved hærværk.
Der fulgte derefter en længere diskussion i salen, om det er den enkelte andelshaver, der
skal betale, eller det er kollektivet og dermed alle andelshavere. Den overvejende holdning
dertil var, at det må være den enkelte andelshavers ansvar og udgift. – Der blev opfordret,
at man også søgte information hos sit forsikringsselskab.
Niels Hougaard, Humlevej 9: Mente at vi var et veldrevet vandværk med en stor
kassebeholdning. Han anbefalede, at det faste årsbidrag måske kunne sættes ned
fremover?
Hertil svarede kasserer Flemming Lundahl, at bestyrelsen havde valgt kraftigt at forstærke
renoveringen af nettet af forsyningsledninger.
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Driftsleder Carsten Olsen har foreslået at føre de tre boringer op til terræn for bedre
sikkerhed og drift. Bestyrelsen har netop truffet beslutning om at igangsætte dette projekt
til en pris af ca. 250.000 kr. pr. boring.
Bestyrelsen vil i 2019 se nærmere på årsbidraget.
Bestyrelsen har vurderet, at der til stadighed mindst skal være en likvid buffer på lidt over 1
mio kr. i kassen.
Bestyrelsen er opmærksom på, at økonomien i Asserbo Vandværk skal følge hvile-i-sig-selv
princippet, således at der fremadrettet og alt andet lige meget vel kan blive tale om
nedsættelse af vandværkets takster.
Flere i salen udtrykte tilfredshed med de anførte forbedringer af vandværket.
Herefter ønskede flere andelshavere en forklaring på den store stigning i budgetposten
”Personaleomkostninger”.
Klaus Petersen forklarede denne budgetpost, der indeholder samtlige udgifter til Asserbo
Vandværks bestyrelse med følgende oplysninger:
• Bestyrelsen har med udgangspunkt i ’Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i
forbrugerejede forsyningsselskaber’ defineret overordnede retningslinjer for
honorering af bestyrelsesmedlemmer. – Disse retningslinjer kan ses på vandværkets
hjemmeside.
• Bestyrelsen har på baggrund af opstået tvivl nærmere undersøgt de skattemæssige
bestemmelser vedrørende honorarudbetaling. – Efter drøftelser med både
interesseorganisationen Danske Vandværker og vandværkets revisor har
bestyrelsen konkluderet, at der – udover refusion af rejse- og befordringsudgifter –
ikke til bestyrelsesmedlemmer i selskaber som Asserbo Vandværk a.m.b.a. kan
udbetales skattefrie beløb, dvs. at der fremover alene udbetales skattepligtigt
honorar til Asserbo Vandværks bestyrelsesmedlemmer.
• I overensstemmelse med kodeks for godt bestyrelsesarbejde er der i budgettet
indarbejdet en post til honorering af særlige arbejdsopgaver, der ligger uden for de
sædvanlige bestyrelsesopgaver, f.eks. administrative eller driftsrelaterede opgaver.
• Budgetposten ”Personaleomkostninger” er udarbejdet under forudsætning af 7
bestyrelsesmedlemmer, medens den nuværende bestyrelse alene har 5
medlemmer
• Der er afsat et større beløb til videnindsamling igennem bestyrelsesmedlemmers
deltagelse i relevante kurser o.lign.
KP oplyste følgende om de konkrete honorarsatser, der er indarbejdet i budgettet for
2018:
Hvert bestyrelsesmedlem modtager 7.000 kr. som skattepligtigt honorar til dækning af
udgifter for den enkelte til telefon, internetadgang, kontorhold, evt. porto og mødevirksomhed.
Som noget nyt er der afsat 30.000 kr. til særopgaver efter aftale og 15.000 kr. til
kursusdeltagelse.
Endvidere udbetales følgende skattepligtige funktionshonorarer i 2018: Formand – 40.000
kr. Næstformand – 10.000 kr. Kasserer – 10.000 kr. Sekretær - 10.000 kr.
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Endelig afregnes den skattefri kørselsgodtgørelse efter statens takst med 3,54 kr. pr. km.
Budgettet blev derefter taget til efterretning.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Følgende er på valg: Vibeke Dalbro og Flemming Lundahl (genopstiller).
Følgende genopstiller ikke: Lene Fischer og Morten Nielsen.
Vibeke Dalbro og Flemming Lundahl blev begge genvalgt.
8. Valg af revisor.
Bestyrelsen indstiller Deloitte v/statsautoriseret revisor Lisa Svensen.
Bestyrelsens forslag blev énstemmigt godkendt.
9. Eventuelt.
Mogens Berrig, Klintevej 5: Spurgte ind til forslag nr. 2, der blev droppet. Er der normalt
ikke ringforbindelser i ledningsnettet?
Til dette svarede driftsleder Carsten Olsen, at man havde fundet ud af, at vandet desværre
ofte stod stille i disse forbindelser. Derfor er de nedlagt.
Søren Bald, Sandbogårds Alle 5: Ønskede alle oplysninger lagt ud på vandværkets
hjemmeside.
Dette sker rutinemæssigt, da alle referater fra de seneste generalforsamlinger kan findes
under fanen ”Generalforsamling” på forsiden af www.asserbovand.dk

Med en tak fra dirigent og formand til de mange fremmødte blev mødet hævet.

Asserbo, den 4. juli 2018.
Som dirigent:

Som referent:

(Signeret)

(Signeret)

Jesper Lundgren

Flemming Lundahl
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