Asserbo Vandværk a.m.b.a.

www.asserbovand.dk

Ordinær generalforsamling
Fredag, den 24. juni 2022, kl. 19.00
i Ramløse Forsamlingshus, Frederiksværkvej 75, Ramløse
Indskrivning kl. 18.00 - 18.45
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen forslog Erik Weidinger som dirigent.
Erik Weidinger blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen konstateres lovlig indvarslet.
Antal til stede: 30
Fuldmagter: 21
Stemmer til stede: 51
2. Bestyrelsens beretning
Der henvises til bilag 1 jf. indkaldelsen.
Tonny Johansen orienterede forsamlingen om de aktuelle forhold omkring bestyrelse, drift
og administration.
Tonny opfatter situationen således, at der stadig kan skabes dialog med fratrædende
driftsleder og administrator.
Vandværket fungerer godt. Planlagte projekter og investeringer er blevet gennemført efter
hensigten. På den måde er vandværket bestemt ikke nødlidende.
Vandspildet ligger under de 10% (6,13%).
Kvaliteten af drikkevandet er fortsat i top.
Der er fundet ”en skygge” af pfos i en monitoreringsboring i nærheden af vandværkets
boringer. Der er efterfølgende taget boringskontroller i alle vandværkets boringer, hvor der
ikke er fundet spor.
Det er et emne der fortsat skal være fuld fokus på.
Der ligger investeringer i fremtiden, bl.a. nødforbindelse til Asserbo By Vandværk, for
forsyningssikkerhed og rentvandstanken på vandværket skal gennemses.
Skjalm Hvides Vej 127: der skal nogle få ord på situationen for vandværket. Bl.a.
separationen fra Baunehøj.
Tonny svarede at der er fornuftigt samarbejde med Baunehøj/ Asserbo By Vandværk i dag.
I forhold til forsyning i Danmark, er ca. 80 ”kommunalt” ejede vandværker og der er ca.
2.200 privat ejede vandværker, som Asserbo Vandværk, som forsyner ca. 35% af
befolkningen.
Det er udmærket med decentral forsyning.
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Vi er afhængige af et godt samarbejde med Baunehøj/Asserbo By Vandværk og
kommunen.
Vandværkets driftsaftale og administrationsaftale er opsagt pga.
samarbejdsvanskeligheder.
Siden begge opsigelser har der været en del begivenheder, hvorfor vi står i en anden
situation i dag, end for ganske kort tid siden.
Humlevej 46: Asserbo Vandværk er ikke en pengemaskine for Baunehøj Vandværk.
Sagen i forhold til Baunehøj Vandværk, endte med at parterne skiltes i et forlig udenfor
retten.
Der skal ikke findes en ny driftsleder fra et nabovandværk, det skal være en neutral part.
Der er ikke stemning for fusion.
Sandbogårds Alle 5: Kan man forestille sig, at vandkvaliteten skal vurderes på en anden
måde?
Tonny svarede at det vides ikke på nuværende tidspunkt.
Er bestyrelsen tilstrækkelig tryg ved vandkvaliteten fra Asserbo By Vandværk?
Tonny svarede at han havde set målinger, hvor der er overskridelser. Det betyder at
Asserbo By Vandværk står overfor samme udfordringer, som mange andre vandværker.
- Derfor skal vi holde fast i egen vandkvalitet, uden at være egoistiske.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Der henvises til bilag 2 jf. indkaldelsen.
Niels Peter Hansen gennemgik regnskab 2021 og budget 2022.
Sneglevænget 10: hvor meget har den afgående formand modtaget i honorar sidste år?
Niels Peter gennemgik bestyrelseshonorarer for alle bestyrelsesmedlemmerne.
Der er ikke udbetalt særhonorar sidste år.
Musvågestien 14: hvor kommer økonomien vedr. Pilevangsvej? Niels Peter oplyste at det
kommer i investeringsplanen.
Skelkæret 7: er det bestyrelsen selv der fastsætter sit honorar? Det bør være
generalforsamlingen der fastsætter og godkender bestyrelsens honorar. Det bør være et
forslag til næste års generalforsamling.
Niels Peter oplyser honoraret er rimeligt ud fra størrelsen på vandværket.
Humlevej 46: det går ikke at bestyrelsesmedlemmerne selv skal betale for at deltage i
bestyrelsesarbejdet. Honorarerne har været offentliggjort på vandværkets hjemmeside.
Det er den eneste måde vi kan sikre gode kompetencer til vandværket.
Det er meget små penge i forhold til alle andre omkostninger.
Skelkæret 7: der ønskes transparens, intet andet.
Der kan stilles forslag til næste års generalforsamling om generalforsamlingens rolle ifm.
godkendelse af bestyrelsens honorar.
Lille Ryvej 20: hvor ofte udbetales der honorarer?
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Niels Peter oplyste at der udbetales honorarer pr. kvartal.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
5. Budget for det kommende år forelægges
Der henvises til bilag 2 jf. indkaldelsen.
Orientering om kommende investeringer. Der henvises til bilag 3
Niels Peter Hansen gennemgik investeringsplanen.
Det er 3. år med investeringsplanen, det er med henblik på langsigtet planlægning.
Vandværket er selvfinansierende og der bliver ca. anvendt 1,5 mio. om året til
investeringer.
Det drejer sig primært om forsyningssikkerhed, vandkvalitet, omkostningseffektivisering.
Følgende er bl.a. lavet i 2021:
Erstatningsboring for boring 1
Pilevangsvej
Asserbo By Vandværk er ikke klar til at nødforsyne os endnu, derfor er projektet ikke
færdiggjort.
Rentvandstanken skal gennemses. Der findes ikke dokumentation for hvornår det senest er
gjort.
Ryvænget skal have ledning med større diameter, så der kan skabes bedre flow.
Anskaffelse af nødgenerator, til at opretholde forsyning under strømsvigt.
Humlevej 46: boring 4 i 2024? I 2025 står nødgenerator. Var det ikke bedre at prioritere
nødgeneratoren?
Niels Peter oplyste at det er også planen, som den nye bestyrelse tager stilling til.
Grønnevej 25: it-sikkerhed, der er tale om kritisk infrastruktur. I har ikke nævnt det
undervejs?
Tonny Johansen svarede at der er kigget på forholdene og bestyrelsen er i dialog med
Danske Vandværker. Det burde selvfølgelig have været nævnt før.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Efter tur udløber 2 bestyrelsesmedlemmers valgperiode
Vibeke Dalbro ønsker ikke genvalg
Niels Peter Hansen ønsker ikke genvalg
Kandidaterne præsenterede sig:
Knud Breum: har siddet i vandværkets bestyrelse før, men forlod bestyrelsen sidste år, af
private årsager.
Af erfaring kan nævnes 33 år som leder at materielgården i Hørsholm, herunder også
vandforsyning.
Lisbet Fich: kommer fra Rygårds Alle og har en baggrund i statskundskab. Har arbejdet i
udlandet og har været selvstændig i over 30 år. Kan bidrage med kompetencer indenfor
ledelse, organisering og generel bestyrelseserfaring.
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Går ind for dialog.
Niels Fogh-Andersen: vandkvalitet ligger mig på sinde, den biologiske sammensætning i
forhold til hjertekar sygdomme.
Er pensioneret ledende overlæge og har stor erfaring indenfor kemi og analyseteknik.
Interesse for politiske forhold.
Herefter skriftlig afstemning.
Knud Breum og Lisbet Fich blev valgt.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Tonny Johansen er indtrådt i bestyrelsen
Daniel Hansen ønsker ikke genvalg
Jan Nimb: sommerhus på Reinhard Van Hauensvej. Har eget it-firma og kompetencer
indenfor it og administration.
Lars Jønsson: sommerhus på Piletoften og er folkeskolelærer. Er tillidsrepræsentant og har
bestyrelseserfaring.
Jan Nimb og Lars Jønsson blev valgt.
8. Valg af revisor
Bestyrelsen anbefaler genvalg af Deloitte
Deloitte blev valgt.
9. Eventuelt
Sandbogårds Alle 5: alt mulig held og lykke til dig Tonny. Det er en gave, at du stiller dig til
rådighed.
Må jeg anbefale at man indbyder alle grundejerforeninger til høring, man laver ikke
selektion.
Tonny svarede at det bestemt ikke har været bevidst at nogen ikke er blevet inviteret. Alle
har været ude og finde vejlaug, grundejerforeninger mv. Der findes ikke en decideret liste.
Vi beklager dybt, hvis ikke alle er blevet inviteret. Det har ikke været hensigten.
Tonny Johansen afsluttede med tak til Vibeke Dalbro og Niels Peter Hansen som afgående
bestyrelsesmedlemmer og tak til generalforsamlingen.
Tak til Klaus Petersen for hans tid som formand for vandværket.

Referent: MN/NPH
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