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Retssagen anlagt af Baunehøj Vandværk afsluttet med udenretligt forlig
Bestyrelsens vedvarende bestræbelser på at få afsluttet den af Baunehøj Vandværk anlagte
retssag mod Asserbo Vandværk (AV), har nu resulteret i et udenretligt forlig til fuld og endelig
afgørelse af alle mellemværender mellem Asserbo Vandværk og Baunehøj Vandværk samt
Tisvilde, Vejby og Smidstrup vandværker, hvorefter AV betaler Baunehøj Vandværk kr. 275.000,(inkl. moms).
På et møde mellem repræsentanter for de to vandværkers bestyrelser – uden deltagelse af de i
sagen involverede advokater - blev der opnået enighed om, at afslutte denne langvarige og
ressourcekrævende konflikt med et forlig.
I det årsregnskab, der blev godkendt på den ordinære generalforsamling i AV den 7. august 2020,
er der foretaget en hensættelse til dækning af betalingskrav som følge af retssagen. Det nu
indgåede forlig indebærer, at en del af denne hensættelse kan tilbageføres, dvs. indtægtsføres i
indeværende regnskabsår.

Asserbo Vandværks bestyrelse efter generalforsamlingen
På generalforsamlingen den 7. august 2020 blev der valgt 1 nyt medlem til bestyrelsen, mens den
hidtidige sekretær, Flemming Lundahl, udtrådte af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig herefter således:
Formand:

Klaus Petersen
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Næstformand: Christian Kønigsfeldt
Kasserer:

Knud Erik Breum

Sekretær:

Vibeke Dalbro

Medlem:

Niels Peter Hansen

Vores nye bestyrelsesmedlem Niels Peter Hansen er 61 år. Han har i over 20 år haft ledende
stillinger hos Sophus Berendsen både i Danmark, Tyskland og UK, bl.a. som administrerende
direktør. Han har i disse funktioner fået stor erfaring med vand. Niels Peter har endvidere haft
ledelsesfunktioner hos PWC.
Oprindelig er Niels Peter uddannet fra flyvevåbnet og har i 11 år været eskadrillechef. Endelig har
Niels Peter erfaring med bestyrelsesarbejde.

Samtidig skal der lyde en stor tak til Flemming Lundahl for hans virke og engagerede indsats i AVs
bestyrelse igennem 3 år.

Gode råd
Her ved udløbet af sommerhussæsonen vil bestyrelsen lige minde om:
-

At det er en god ide at lukke for vandet i brønden, når sommerhuset forlades for en
længere periode
At det er en god ide jævnligt at aflæse vandmåleren for at sikre, at vandforbruget ikke
stiger uforholdsmæssigt.

Administrator henstiller til, at andelshavere der skifter bopælsadresse, mailadresse og/eller
mobiltelefonnummer husker at meddele dette til administrationen – gerne på mail
info@asserbovand.dk.

Med venlig hilsen
Asserbo Vandværk a.m.b.a.
På bestyrelsens vegne
Klaus Petersen
/
Formand
klaus.petersen@mail.dk

Vibeke Dalbro
Sekretær
v.dalbro@outlook.com
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