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Udsættelse af Generalforsamling 2020
I henhold til vedtægterne skal ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal.
Henset til de på grund af Coronavirus/Covid-19 gældende restriktioner vedr. det maksimalt tilladte
deltagerantal i forsamlinger har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen, der ellers
var planlagt til afholdelse den 12. juni 2020, indtil videre.
Indkaldelse til generalforsamling vil ske så snart forholdene tillader det og selvsagt med det i
vedtægterne foreskrevne 14 dages varsel.
Da der ikke er modtaget andre beslutningsforslag fra andelshavere (jf. vedtægternes § 8,4), vil
under dagsordenspunktet ”Behandling af indkomne forslag” alene blive fremlagt et forslag fra
bestyrelsen til nye vedtægter for Asserbo Vandværk, til behandling på den forestående
generalforsamling.
Dagsordenen for Generalforsamling 2020 med de nu foreliggende bilag vil hurtigst muligt blive lagt
på og dermed være tilgængelig på Asserbo Vandværks hjemmeside (www.asserbovand.dk).

Status for afviklingen af samarbejdet med Baunehøj Vandværk
I fortsættelse af den i Nyhedsbrev nr. 9 givne redegørelse kan det oplyses, at sagsøger (Baunehøj
Vandværk) og sagsøgte (Asserbo Vandværk) hver især har afgivet ét yderligere processkrift.
Skriftvekslingen mellem parterne er således nu afsluttet.
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Retten i Helsingør har berammet retsmøde til den 28. juli 2020 med henblik på behandling af
formalitetsspørgsmålet, om hvorvidt sagen helt eller delvist skal henvises til afgørelse ved en
voldgiftsret.
Bestyrelsen opretholder fortsat sit fokus på mulighederne for en forligsmæssig
løsning.

Vandværkets hjemmeside er nu ajour
Asserbo Vandværks hjemmeside, der findes på www.asserbovand.dk er nu ført ajour til dato.
Opslaget om statistik beskriver de sidste fem år. Oplysningerne om fakta og historik omhandler de
sidste års udvikling og kommende planer. Søger man f.eks. om Regulativet eller Vedtægterne
kommer svaret i en blå linje, som man blot trykker videre på. Derefter foreligger teksterne klar til
læsning. Vedr. vandanalyserne skal man helt ned i bunden af teksten for at trykke sig videre til de
seneste resultater, der i øvrigt er rigtig gode.
Forsiden vil altid indeholde de seneste oplysninger, og om kort tid vil indholdet til den udsatte
generalforsamling med de foreløbige bilag være at finde her.

Vandspild på egen grund
Den enkelte andelshaver er økonomisk ansvarlig for vandspild i forbindelse med brud på ledninger
på egen grund. Grænselinjen ligger i skellet mellem grund og vej. Det påhviler derfor
andelshaveren jævnligt at kontrollere målerens forbrug. Ser forbruget rimeligt ud?
Det er derfor vigtig en gang imellem at lukke for al vand i huset. Ved at åbne låget på måleren
vises en række tal. Hvis tallene i måleren nu løber rundt, så er der en utæthed fra måleren til
huset. Dette er andelshaverens ansvarsområde. Husk at sætte dækslet korrekt på igen. Eventuelle
frostskader ved forkert påsætning hæfter andelshaveren for. Det er vigtigt at lukke for vandet i
målerbrønden, hver gang man forlader huset for en længere periode.
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