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Del Kommentarer til formanden beretning 
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Baggrund 
På Den ordinære generalformsaling for Liseleje Vandværk blev der rejst kritik af formandens 
beretning.  
Som aftalt med ordstyrer og bestyrelse fremsendes de kritiske bemærkninger således at kritik-
ken kan blive korrekt refereret i det officielle referat fra generalforsamlingen. 

Kritikpunkter 

Formalia 
 Generalforsamlingen er formelt set ugyldig idet dirigenten og referenten udlod at konstatere 

hvor mange stemmeberettigede deltagere af foreningen der var fremmødt. 

Information 

Generelt 
På generalforsamlingen blev rejst generel kritik vedrørende bestyrelsens løbende information af 
medlemmer. 

  Manglende information 
Et medlem påpegede, at der siden 2009 hvert år har været rejst kritik vedrørende manglende 
information om de løbende test af vandværkets vandkvalitet. Der blev rejst særlig kritik af, at 
der ikke er informeret om konstatering af gentagne overskridelser af kritiske græneværdier for 
vandkvalitet målt ved vandværket. 

Internet og hjemmeside 
Der blev fremført stærk kritik af, at bestyrelsen ikke løbende opdaterer foreningens hjemmeside 
med alle relevante oplysninger om bestyrelsens løbende arbejde, målinger af vandkvalitet og 
ikke mindst forestående ledningsarbejder. 

 Referater fra bestyrelsesmøder 
 Der blev udtrykt ønske om, at dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder fra bestyrelses-

arbejdet offentliggøres på foreningens hjemmesider. 

Ny aftale med Bøgebjerg VVS 
Der blev stillet spørgsmål vedrørende bestyrelsens mandat til at forhandle ny serviceaftale 
VVS-firma uden på forhånd at orientere vandværkets medlemmer. 
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Der blev i denne sammenhæng efterspurgt om hvorvidt der har været udarbejdet en arbejds-
beskrivelse og om hvor vidt en sådan beskrivelse har dannet grundlag for indhentning af sepa-
rate tilbud fra forskellige lokale VVS-firmaer, eller om hvorvidt opgave blot er overdraget uden 
forudgående tilbud. 
Ved den efterfølgende debat afviste formanden nødvendigheden af de rejste spørgsmål.  

Igangsatte arbejder 
 Det kan konstateres, at bestyrelsen har igangsat en række arbejder med udskiftning af vand-

målere og udskiftning af ledningsnet. 
Der blev i denne sammenhæng efterspurgt:   

• Er der udarbejdet en samlet drift og vedligeholdelsesplan for vandværkets bygninger og 
installationer ? 

• Er der udarbejdet arbejdsbeskrivelser vedrørende de igangsatte arbejder og er der ind-
hentet forskellige tilbud, eller er vandværkets arbejder overdraget til en entreprenør uden 
alternative tilbud ? 

• Er der udarbejdet entreprise kontrakter jf. AB 92 vedrørende de igangsatte arbejder ? 
• Har entreprenører stillet bankgarantier jf. AB 92 i forbindelse med de igangsatte arbejder 

? 
• Er der gennemført ét-års og fem-års gennemgang af de udførte arbejder ? 

Økonomi 
Der blev rejst kritik af, at formanden ikke kunne redegøre for betydelige overskridelser af det 
budgetterede driftbudget. 
Der blev rejst kritik af, at bestyrelsen har udbetalt interne vederlag til bestyrelsesmedlemmer ud 
over det på sidste generalforsamling afsatte vederlag til formanden. 
Der blev rejst kritik af, at bestyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang kunne redegøre for flytning af 
anlægsopgaver mellem de forskellige regnskabsperioder.    

 
 

     

 


