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Asserbo Vandværk
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Søren Bald
25. februar 2019 12:34

Forslag efter vedtægternes § 8 til behandling på den ordinære generalforsamling
den 14. juni 2019

Til Asserbo Vandværks bestyrelse, administratorer og til orientering til de samarbejdende vandværker og en
række grundejerforeninger og enkeltpersoner i forsyningsområdet.

Vedtægternes § 8 indeholder bestemmelsen om forslag, som medlemmerne eller bestyrelsen ønsker
behandlet ved den ordinære generalforsamling, som skal fremsendes senest den 1. marts i kalenderåret.
Herunder er det forslag, som jeg i henhold til vedtægterne stiller til behandling på den ordinære
generalforsamling.
Jeg sender det til hele bestyrelsen for Asserbo Vandværk, administrationen i Baunehøj Vandværk, den af
bestyrelsen valgte administrator, repræsentanter for de grundejerforeninger, som Asserbo Vandværks
bestyrelse forgæves søgte at indkalde til et møde, repræsentanter for Baunehøj Vandværks bestyrelse og de
øvrige samarbejdende vandværker o enkeltåpersoner i forsyningsområdet.
Begrundelsen for forslaget er selvfølgelig indbygget i formuleringen, men jeg hæfter mig samtidig ved, at
kubikmeterprisen for vand i Asserbo Vandværk siden 2010/2011 er faldet fra 18.00 kroner til 7,40 kr.,
hvilket dokumentrer det økonomiske udbytte af samarbejdet mellem Asserbo og Baunehøj Vandværker.

FORSLAG TIL BEHANDLING VED DEN ORDIÆRE GENERALFORSAMLING DEN 14. JUNI
2018
"Da vandværkets bestyrelse i strid med sin egne valgløfter om at fortsætte samarbejdet med Baunehøj Vandværk og i strid med
formandens tilsagn om inddragelse af medlemmerne i "grundlæggende beslutninger" alligevel har valgt en linje, der reelt udelukker
fortsat samarbejde med både Baunehøj og de andre samarbejdende vandværker, hvilket risikerer både at påføre medlemmerne højere
vandudgifter og samtidig nedsat forsyningssikkerhed, udtaler generalforsamlingen sin mistillid til bestyrelsen og pålægger den
øjeblikkeligt at træde tilbage, så en ny bestyrelse kan sikre, at det velfungerende samarbejde med de andre vandværker kan
genoptages."

Jeg modtager gerne en bekræftelse på, at forslaget er rettidigt og dermed lovligt fremsat.

Med venlig hilsen
Søren Bald
Sandbogaards Alle 5
Tibirke Sand
3300 Frederiksværk
Andelshaver nr. 1452005024
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