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Det har i de seneste måneder stået klart, at Baunehøj Vandværk (BV) og de tre øvrige vandværker
i Vandværkssamarbejdet (Vejby, Tisvilde og Smidstrup) ønskede den totale afvikling af
administrativt og driftsmæssigt samarbejde med Asserbo Vandværk (AV). Bestyrelsen har således
måttet se i øjnene, at det ikke ville blive muligt at leve op til det på Generalforsamlingen den 15.
juni 2018 tilkendegivne ønske om at nå frem til gensidigt tilfredsstillende aftaler med BV og de tre
øvrige vandværker om administration og drift.
Forløbet af forhandlingerne med Baunehøj Vandværk
Det var først efter udsendelsen af Nyhedsbrev nr. 4, at bestyrelsen for BV viste konkret interesse
for at afholde et fællesmøde mellem de to bestyrelser – i øvrigt det første møde nogensinde af
den art. På dette møde, afholdt den 18. september 2018, aftaltes det, at BV bestyrelsen ville
udarbejde et oplæg til afvikling af samarbejdet, dvs. dels samarbejdet mellem Baunehøj Vandværk
og Asserbo Vandværk, dels samarbejdet inden for rammerne af Vandværkssamarbejdet
(Baunehøj, Tisvilde, Vejby, Smidstrup og Asserbo vandværker).
AV bestyrelsen afgav ca. 2 uger efter modtagelsen sine bemærkninger til BVs oplæg til ophør af alt
samarbejde ultimo 2018. Idet BV-bestyrelsen – på trods flere rykkere fra AV – ikke havde reageret
på AV bestyrelsens tilbagemelding på BVs oplæg I begyndelsen af november 2018 gjorde AV
bestyrelsen det skriftligt klart for såvel BV bestyrelsen som bestyrelserne for de tre øvrige
vandværker i Vandværkssamarbejdet, at AV var nødsaget til at fastsætte en seneste dato for at nå
frem til et samlet og endeligt forhandlingsresultat til den 20. november 2018. Dette for at sikre en
ubrudt vandforsyning til AVs andelshavere/forbrugere fra den 1. januar 2019.
Da der den 20. november ikke var modtaget nogen konkret tilbagemelding, så AV bestyrelsen sig –
i fuld overensstemmelse med det primo november til alle bestyrelser i Vandværkssamarbejdet
meddelte – nødsaget til at realisere sin Plan B, der baserer sig på en forudsætning om fuldstændig
driftsmæssig og administrativ uafhængighed af det hidtil bestående samarbejde.
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Ny driftsaftale indgået
AV bestyrelsen har på denne baggrund nu indgået en altomfattende serviceaftale med VVS- og
Entreprenørselskabet Tage Bagger A/S i Lynge. Aftalen har virkning fra den 1. januar 2019.
Udvælgelsesprocessen omfattede sondering af potentielle leverandører, nærmere kontakt til to
udvalgte VVS-firmaer og identifikation af den leverandør, der kunne tilbyde det teknisk og
økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det var særlig væsentligt, at det pågældende firma kan levere
”hele driftsservicepakken”, herunder også har de fornødne kvalifikationer og godkendelser til at
servicere selve AVs vandværk og de tre boringer i Tisvilde Hegn.
Tage Bagger A/S er stiftet i 1958 og er i dag en traditionel familievirksomhed under ledelse af
2.generation. Selskabet har p.t. 17 ansatte. Ca. halvdelen af omsætningen hidrører fra
vandforsyningsaktiviteter, og selskabet råder over eget udstyr og materiel. Tage Bagger A/S kan
klare alle opgaver inden for vandforsyning, herunder service, vedligehold og renovering af både
vandværker og ledningsnet. Referencelisten omfatter ca. 20 vandværker. – Læs evt. mere under
www.bagger-vvs.dk .
Bestyrelsen for AV har fuld tillid til, at der hermed er skabt grundlag for et gensidigt konstruktivt,
langvarigt driftssamarbejde med et kompetent VVS-firma, og at en ubrudt forsyning af brugsvand
af høj kvalitet til de p.t. 2166 andelshavere er sikret.

Samarbejdet med vandværkets kommende administrator
I september indgik bestyrelsen for AV som bekendt en administrationsaftale med Midt Regnskab
ApS (se Nyhedsbrev nr. 4). Den nye administrator, Maria Nervø Sørensen, har siden ydet en
forbilledlig og kompetent indsats med henblik på at en gnidningsfri overflytning af AVs
administration. Alt forløber planmæssigt, i god ro og orden.

Lidt nyt fra vandværkets daglige drift
Desværre må der dryppes lidt malurt i bægeret: Der blev ved den seneste rutinemæssige
mikrobiologiske undersøgelse af vandværksvandet konstateret overskridelse af grænseværdierne
for coliforme bakterier. Det konstateredes et opstået fejl i iltningssystemet således at iltningen af
vandet ikke fungerede forskriftsmæssigt (falsk luft blev trukket med ind). Vandværket blev straks
lukket, og en vandværksentreprenør blev tilkaldt. Fejlen er udbedret og foretagne undersøgelser
viser en forbedring af vandkvaliteten. Der er fra faglig side berettiget forhåbning om, at næste
undersøgelse vil vise yderligere forbedring.
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Vand til andelshaverne hidrører indtil videre fra Asserbo Bys vandværk og Baunehøj vandværk. Det
understreges, at der på intet tidspunkt har været konstateret et kritisk højt coliform tal. Det har
således ikke været forbundet med nogen alvorlig risiko at drikke vandet i hanerne.
I de forløbne seneste måneder har der været to driftsstop: Et kortvarigt strømsvigt forårsaget af,
at en højspændingsledning var blevet gravet over. Skaden blev hurtigt udbedret. Endvidere har
der været et nedbrud på en kompressor i vandværket. En ny kompressor er indkøbt og monteret.
Etableringen af overjordiske huse til sikring af driften af de tre vandforsyningsboringer forventes –
om alt går vel - afsluttet i indeværende år. Renoveringen af ledningsnettet fortsætter som
planlagt.
-oOo-

Andelshaverne bedes allerede nu notere, at ordinær generalforsamling afholdes den 14. juni
2019 i Ramløse Forsamlingshus.
Bestyrelsen for Asserbo Vandværk ønsker alle andelshavere og samarbejdspartnere en Rigtig
Glædelig Jul og et Lykkebringende Nyt År

Asserbo Vandværk a.m.b.a.
På bestyrelsens vegne
Klaus Petersen / Christian Kønigsfeldt
Formand
Næstformand
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