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Bestyrelsens beretning 2017
Året 2017 har i Asserbo Vandværk har haft et noget usædvanligt forløb og været præget af andelshavernes
meget klare afvisning af den tidligere bestyrelses forslag om at fusionere med Baunehøj Vandværk.
Forløbet resulterede i at samtlige medlemmer af den daværende bestyrelse valgte at trække sig og der blev
på den ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2017 valgt en helt ny bestyrelse. –
Hændelsesforløbet er nærmere beskrevet i referaterne af de i 2017 afholdte generalforsamlinger.
Referaterne kan ses på vandværkets hjemmeside www.asserbovand.dk .
Nærværende beretning afgives således af den nyvalgte bestyrelse og omhandler derfor primært aktiviteterne i den sidste del af driftsåret 2017.
Asserbo Vandværk’s forsyningsområde
Forsyningsområdet, der omfatter i alt 2.160 aftagere/andelshavere, heraf ca.30 % er helårsforbrugere.
Området afgrænses af Ramløse Å og Arresø mod øst, Helsingevej mod syd og Privatvej, Peter Jensensvej,
Paradisstien og Kattegat ved Stængehus mod vest og nord.
På hjemmesiden kan ses et kort over vandværkets forsyningsomåde.
Asserbo Vandværk’s vandindvinding
Vandet (”råvandet”) hentes i tre boringer beliggende i Tisvilde Hegn. Herfra ledes det oppumpede vand til
vandværket i skoven, hvor det bliver iltet og filtreret inden det pumpes ud i ledningsnettet som ”rent
forbrugsvand”.
I 2017 blev der udpumpet i alt 70.618 kubikmeter vand.
Vandkvaliteten
Også i 2017 er der foretaget analyser af det forbrugsvand, der leveres til vandværkets aftagere/andelshavere
Analyseresultaterne, der i sin helhed kan ses på vandværkets hjemmeside, viser en høj kvalitet af det rene
forbrugsvand – både med hensyn til smag, udseende og indhold.
PS. Seneste analyse af vandkvaliteten er omtalt i det i maj måned udsendte Nyhedsbrev nr. 2. Analysen
bekræfter den høje kvalitet af vort forbrugsvand, der i folkemunde har givet det betegnelsen ”Asserbo
Champagne”.
Vandforsyningen
Forsyningsnettet omfatter i alt 94 kilometer hoved- og stikledninger. Siden 1990 er udskiftet i alt ca. 20
kilometer vandledninger.
I forhold til et af tidligere bestyrelser fastsat mål mangler nu udskiftning af ca. 7 kilometer vandledning.
Den nyvalgte bestyrelse har besluttet at intensivere renoveringsindsatsen – dvs. udskiftningen af de gamle
rørledninger med nye plastrør – for derved at øge forsyningssikkerheden, reducere vandtabet og minimere
udgifterne i forbindelse med ledningsbrud o.lign.
I 2017 oplevede vi to driftsforstyrrelser: et vandbrud den 13.12.2017 på Frederiksværkvej/Tvede Lindsvej
og et strømsvigt i området den 27.12.2017 (vandværket var uden strømforsyning i 45 minutter).
For at give vore aftagere den bedst mulige service bliver de berørte aftagere hurtigst muligt adviseret om i
opståede driftsforstyrrelser – både via SMS-besked og ved information på vandværkets hjemmeside.
OBS. Aftagere med udeladt eller hemmeligt mobilnummer, arbejdsgiverbetalt mobilabonnement eller
udenlandsk nummer får ikke automatisk SMS-besked. Tilmelding til SMS-service kan ske på hjemmesiden
www.asserbovand.dk .
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Vandtab
Vandtabet faldt i 2017 yderligere til 8,0 %.
Dermed ligger vandtabet under den grænseværdig på 10%, som udløser en ”strafafgift” til Staten.
Asserbo Vandværk’s drift og administration
Uagtet at fusionsplanerne blev annulleret er det gode samarbejde med Baunehøj Vandværk og
Vandværkssamarbejdet mellem vandværkerne i Asserbo, Baunehøj, Smidstrup, Tisvilde og Vejby fortsat
uændret på grundlag af de indgåede samarbejdsaftaler.
Bestyrelsen har i begyndelsen af 2018 taget initiativ til at få igangsat en tidligere besluttet gennemgang af
de bestående samarbejdsaftaler med sigte på at få revurderet og i fornødent omfang ajourført såvel de
organisatoriske som de økonomiske forhold omkring samarbejdet.
Dette initiativ omfatter både Asserbo Vandværk’s omfattende samarbejde med Baunehøj Vandværk og
samarbejdet mellem de fem vandværker.
Det er bestyrelsens opfattelse at det bestående samarbejde kan videreudvikles til gavn for alle parter
samtidig med at de deltagende vandværker bevarer deres selvstændighed i fuld overensstemmelse med de
gældende vedtægter.
Bestyrelsesarbejdet
Den i september 2017 nyvalgte bestyrelse har som grundlag for tilrettelæggelsen af sit arbejde udarbejdet
et ”årshjul” for både bestyrelsens og administrationen opgaver.
Til dato har den nye bestyrelse afholdt i alt 6 møder.
Bestyrelsens fokus har været bedst muligt at varetage andelshaverne interesser – jfr. formålsparagrafen i
vedtægterne for Asserbo Vandværk, samt at sikre overholdelse af alle for bestyrelsesarbejdet gældende
juridiske og etiske regler.
Primo 2018 har Danske Vandværker i samarbejde med Dansk Fjernvarme publiceret ”Kodeks for godt
bestyrelsesarbejde i forbrugerejede forsyningsselskaber”. Bestyrelsen har i betydeligt omfang lagt
anbefalinger fra denne publikation til grund for sit virke.
De væsentligste opgaver, som bestyrelsen har arbejdet med i efteråret 2017 og foråret 2018 vil blive
behandlet på den forestående ordinære generalforsamling 2018.
Asserbo Vandværk’s andelshavere
Som anbefalet i foran nævnte kodeks for godt bestyrelsesarbejde har bestyrelsen til hensigt at styrke
relationen til vandværkets andelshavere. Dette søges bl.a. opnået gennem øget information om forhold af
betydning for vandforsyningen til vore aftagere, for derigennem at styrke vore andelshaveres interesse for
vandværkets virke og tilvejebringe et forbedret grundlag for det demokratiske samspil Asserbo Vandværk
a.m.b.a. og dets ejere, andelshaverne.
Bestyrelsen vil også fremover udsende nyhedsbreve efter behov, og vi håber på at dette nye initiativ bliver
vel modtaget af vore andelshavere.

Skærød, maj 2018
Klaus Petersen
Bestyrelsesformand
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