Svar på kritikpunkter fra Bjarne Petersen
Bestyrelsen, 4. oktober 2013
Formalia
Stemmeberettigede var optalt, men dirigenten glemte at oplyse antallet. Der var
ingen som efterlyste tallet og ingen erklærede sig uenig i, at generalforsamlingen var
lovlig.

Information
Vandværket udsender sammen med indkaldelse til generalforsamling Orientering,
der indeholder de oplysninger som private vandværker er pligtige til at give
andelshaverne én gang årligt.
Vandværkets hjemmeside er et supplement, der naturligvis skal opdateres bedst
muligt, og en ny løsning vil formentlig give mulighed for at dette sker oftere.
Vedrørende information om vandkvalitet kan de komplette og aktuelle
prøveresultater til enhver tid rekvireres hos vandværkets administration, hvilket
aldrig er sket. Prøveresultater for alle landets vandværker offentliggøres i øvrigt
løbende af GEUS (http://www.geus.dk/jupiter/index-dk.htm). Her kan
prøveresultater og vandkvalitet for Liseleje Vandværk findes og sammenlignes med
andre vandværker. Prøveresultaterne følges af kommunen, der er tilsynsmyndighed,
og der har aldrig været overskridelse af grænseværdier, som myndighederne har
krævet indgriben overfor.
Referater fra bestyrelsesmøder vil ikke blive offentliggjort, da det er lukkede
møder.

Aftale med VVS firma
I begyndelsen af 2013 blev Varmesmeden, der var aftale med omkring pasning af
vandværket og udførelse af opståede behov for ledningsarbejder, erklæret konkurs.
Bestyrelsen kan ifølge vedtægternes § 10 antage fremmed hjælp, hvilket altid har
været tilfældet omkring VVS arbejder for vandværket.

I den aktuelle sag har flere VVS firmaer været vurderet – heraf ét der direkte tilbød,
at indgå i et samarbejde.
Bestyrelsen har valgt en lokal samarbejdspartner, der kunne tilbyde ekspertise
omkring vort vandværk og ledningsnet.

Igangsatte arbejder
Større projekter – eksempelvis udskiftning af vandmålere – forelægges på
generalforsamling, idet konsekvenserne for arbejderne afspejles i de foreløbige
budgetter der fremlægges for 4 år ud over det forestående budgetår.
I forbindelse med fastlæggelse af omkostningerne ved større arbejder (eksempelvis
ledningsarbejder) indhentes forudgående tilbud, som vurderes inden igangsættelse.
Der er taget forbehold i samarbejdsaftalen med VVS firmaet, om at alternative
tilbud kan indhentes. Dette benytter vi os af fra tid til anden. Den konkrete erfaring
har dog været, at den nødvendige udarbejdelse af et omkostningskrævende
tilbudsgrundlag blot har fordyret sagen, uden at det har ført til et mere attraktivt
tilbud.
Tilbud fra VVS firma afgives med reference til AB92. Der arbejdes ikke med
bankgarantier, da det i de fleste tilfælde er entrepriser af beskedent omfang.
Forventet gennemførelse af nødvendige vedligeholdelses- og udviklingsarbejder
planlægges over en 5 års periode, hvilket afspejles i de fremlagte budgetter.

Økonomi
Der er på generalforsamlingen 2012 redegjort for det mindre forbrug i 2011,
grundet udskydelse af projekter og på 2013 generalforsamlingen redegjort for
merforbruget i 2012, der stort set svarer til mindre forbruget i året før og
derigennem flytning af anlægsopgaver mellem regnskabsperioderne.
Udbetaling af vederlag til to bestyrelsesmedlemmer er minimalt i forhold til det som
nødvendig konsulenthjælp ville have kostet for udført arbejde i forbindelse med
målerudskiftning og valg af teknologi til opdatering af vandværkets pumpestyring.

