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På baggrund af udviklingen i samarbejdet mellem Asserbo Vandværk (AV) og Baunehøj Vandværk (BV), der
blev indgående behandlet på årets ordinære generalforsamling den 15. juni 2018, og som er detaljeret
beskrevet i Nyhedsbrev nr. 3, august 2018, har bestyrelsen besluttet at give AVs forbrugere (dvs. andelshavere) fremskyndet supplerende information om status.
Såvel referatet fra generalforsamlingen som nyhedsbrevet findes på AVs hjemmeside www.asserbovand.dk
Ny administrationsaftale er indgået
Bestyrelsen har nu indgået en gensidigt bindende aftale med administrationsselskabet Midt Regnskab ApS
(MR) – jfr. Nyhedsbrev nr. 3, side 3.
MR overtager per 1. januar 2019 – med direkte reference til AVs bestyrelse – alle administrative funktioner
knyttet til driften af AV, dvs. en fremtidig administration, over hvilken BV ikke har nogen ledelsesbeføjelser.
Prisen for disse ydelser er aftalt til 100 kr. (plus moms) pr. forbruger. AV afholder herudover nogle udgifter
knyttet til administrative systemer og abonnementer, som også i dag anvendes i administrationen af vort
vandværk.
Det er bestyrelsens og den nye administrator MRs vurdering, at den fremtidige administration i sammenligning med de hidtidige udgifter til BVs administration vil indebære en årlig besparelse i størrelsesorden
150.000 – 200.000 kr. – og dette endog med et for forbrugerne og bestyrelsen forhøjet serviceniveau .
Kort præsentation af Midt Regnskab ApS
Administrationsselskabet MRs stifter og direktør, Marie Nervø Sørensen, er uddannet med speciale i
regnskab og revision, og hun gennemgår p.t. en videregående erhvervsøkonomisk diplomuddannelse på
bachelorniveau.
MR servicerer p.t. landsdækkende 60 private vandværker med mere end 20.000 forbrugere (heraf flere på
Sjælland).
Marie Nervø Sørensen har 15 års erfaring i at betjene private vandværker, deres forbrugere og deres
forbrugervalgte bestyrelser med administrativ, regnskabsmæssig og driftsmæssig service.
Hun er andelshaver i AV og har således en klar interesse i at blive forsynet med ”Asserbo Champagne” fra
et veldrevet vandværk.
Det hører med til historien, at Marie Nervø Sørensen – efter at have læst referatet af generalforsamlingen
den 15. juni 2018 – uopfordret rettede henvendelse til bestyrelsen for at tilbyde sin praktiske erfaring med
løsning af de udfordringer, som er en følge af det uhensigtsmæssigt tilrettelagte samarbejde mellem AV og
BV.
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Forhandlingerne med MR om denne aftale har fuldt ud bestyrket bestyrelsens tro på, at AV fra årsskiftet får
en overordentlig dygtig, erfaren og tillidsvækkende administrativ samarbejdspartner. At der samtidig opnås
en ganske betydelig besparelse i forhold til det, som AV gennem flere år har betalt til BV, er også i alle
andelshaveres interesse.
Det økonomiske mellemregnskab BV – AV er fortsat uafklaret
I Nyhedsbrev nr. 3 orienterede vi kortfattet om det bestående, endnu ikke fuldt afklarede mellemregnskab
mellem BV og AV.
Den omtalte revisorgennemgang, der er foretaget af den tidligere fælles revisor, er nu af BVs administration – der i øvrigt har medvirket til gennemgangen – på et bestyrelsesmøde i AV den 27. august blevet
afvist for så vidt angår den i revisorredegørelsen specifikt opgjorte overfakturering af materialeforbrug. –
Denne overraskende indsigelse må selvsagt vurderes nærmere.
Hertil kommer, at bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på en ganske usædvanlig økonomisk disposition,
der under den tidligere bestyrelse for AV er gennemført ultimo 2015.
Følgende forløb fremgår af foreliggende mødereferater:
 På et AV-bestyrelsesmøde den 5. april 2014 drøftedes hvorvidt ”…Asserbo kunne udlåne
overskydende likviditet til Baunehøj mod udstedelse af gældsbrev.”
 På et efterfølgende bestyrelsesmøde (11. november 2014) er i referatet under dagsordenspunktet
”Eventuelt” noteret følgende: ”Bestyrelsen synes, at det er en rigtig dårlig ide, hvis Baunehøj
nedlægger nødstrømsanlægget, for højdebeholderen i skoven er nedlagt af samme årsag, så det er
vigtigt, at Baunehøj kan forsyne Asserbos forbrugere ved strømsvigt. Emnet tages op på kontaktmødet den 17.11.2014.”
 I referatet af kontaktudvalgsmødet mellem AV og BV den 17.november 2014 er noteret følgende:
”Asserbo har hørt, at Baunehøj overvejer at udfase nødstrømsanlægget. Det er Asserbo meget kede
af. Højdebeholderen er nedlagt på grund af nødstrømsanlægget på Baunehøj. Hvis anlægget
nedlægges af økonomiske årsager, så vil Asserbo tilbyde at betale 50%, for at kunne opretholde
nødstrømsanlægget. Asserbo vil sætte pris på fortsat nødforsyning”.
 Herefter sker der ifølge foreliggende referater ikke yderligere i sagen før BV til AV den 14. december 2015 (dvs. mere end 1 år senere) fremsender en faktura på kr. 130.638,13 (inkl. moms)
benævnt ”Andel af nødstrømsanlæg”.
Fakturaen godkendes af den daværende kasserer i AV, Ulla Harss, med følgende bemærkning:
”Jeg syntes den (fakturaen) er væsentlig højere end de kr. 75.000 som blev nævnt på mødet, men
Klaus (daværende bestyrelsesformand Klaus Holck) og jeg er blevet enige om, at det så må være
vores andel af udgiften, som lovet”.
Ifølge oplysninger fra BVs administration findes der ikke nogen særskilt skriftlig aftale mellem AV og BV om
nødstrømsanlægget.
Den daværende AV-bestyrelse har ikke fået forelagt og dermed heller ikke godkendt denne usædvanlige og
store økonomiske disposition.
AVs daværende revisor, som også på det tidspunkt var revisor for BV, har ikke i sin revisionsprotokol til AVbestyrelsen omtalt denne usædvanlige og uklare transaktion.
Dette dokumenterede hændelsesforløb sammenholdt med, at der ikke foreligger nogen skriftlig aftale
mellem AV og BV om medfinansiering af et nødstrømsanlæg giver os i den nuværende bestyrelse et meget
utilfredsstillende grundlag for afviklingen af samarbejdet med BV.
På den baggrund har bestyrelsen i første omgang anmodet AVs nytiltrådte revisor, Revisionsselskabet
Deloitte, om at vurdere sagen.
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Der vil derefter blive taget stilling til, om det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at få foretaget en juridisk
vurdering af denne usædvanlige og store økonomiske transaktion.
Misinformation – ”Fake news” med injurierende indhold.
Tendentiøs og uansvarlig misinformation er blevet en del af social kommunikation og mediebilledet i disse
år. Løgnagtigheder og urigtige påstande bringes til torvs, som om læsere ikke er i stand til selv at vurdere,
hvad der er ret og vrang.
Personlige angreb og trusler om retssager bliver fremført uden nærmere konkretisering, og de er derfor
svære at tage for andet end udtryk for den gamle sandhed om ”Tomme tønder buldrer mest”.
Det ville i det mindste være på sin plads, at ”debattøren” og de til ham knyttede personer fra kredsen
omkring den afgåede bestyrelse – og, ifølge det oplyste, også omkring BV – i det mindste burde informere
AV’s forbrugere og andelshavere om, hvad formålet er med deres systematiske misinformation og helt
grundløse angreb:
 Er det hensigten at skabe kaos i AV for derved at dække over den tidligere bestyrelses ufordelagtige aftaler med BV, og over dens øvrige dispositioner ?
 Er det hensigten at genoplive tanken om en fusion af AV med BV, dvs. en nedlæggelse af AV og
overdragelse af AVs velfungerende og velrenoverede forsyningsanlæg samt formue til BV med
risiko for, at højkvalitetsvandet fra AVs boringer i Tisvilde Hegn bliver omdirigeret til forsyning af
andre end AVs andelshavere ?
 Ønsker man, at AVs andelshavere skal deltage i dækningen af BVs underskud, herunder finansieringen af den nødvendige rensning af vandet fra BVs boringer ?
Bestyrelsen, der har tiltro til AV-andelshavernes kritiske sans i forhold til den slags kommunikation på et
usædvanligt lavt niveau, agter ikke at bruge tid på en futil polemik med uvederhæftige personer.
Vi arbejder målrettet og bevidst for at varetage andelshavernes interesser – alle andelshaveres interesser.
Vi søger dialog med alle parter, men vi har selvsagt en forventning om både gensidig respekt, lydhørhed og
seriøsitet fra vores samtale- og samarbejdspartnere.
Det er glædeligt, at der nu er aftalt møde med en række formænd for grundejerforeninger i AV’s forsyningsområde med henblik på at søge sikret gensidig forståelse på et oplyst grundlag.
Alle 5 medlemmer af AV-bestyrelsen arbejder samlet og ufortrødent videre med løsning af alle de store og
mindre, men hver især vigtige opgaver, der ligger på bestyrelsens bord.
Bestyrelsesmedlemmerne er sig det ansvar fuldt bevidst, som den ekstraordinære generalforsamling i september 2017 pålagde denne nyvalgte bestyrelse.
PS. Asserbo Vandværk har og forventer ingen problemer med vandforsyningen, hverken med hensyn til
kvalitet, vandmængde eller forsyningssikkerhed.
Med venlig hilsen

Asserbo Vandværk a.m.b.a.
På bestyrelsens vegne
Klaus Petersen
Formand

/

Christian Kønigsfeldt
Næstformand

klaus.petersen@mail.dk/christian@konigsfeldt.com
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