Samarbejdet med Asserbo Vandværk ophører med udgangen af 2018.
Bestyrelsen for Baunehøj Vandværk har besluttet at opsige samarbejdet med Asserbo Vandværk. Det
betyder, at Baunehøjs personale fra den 31. december 2018 ikke mere skal servicere Asserbo Vandværk
hvad administration og drift angår.
Baggrund for opsigelsen
Baggrunden for opsigelsen er, at vi efter mere end et års samarbejde med Asserbo Vandværks nye
bestyrelse ikke fornemmer den gensidige respekt og tillid, som vi ønsker at basere samarbejder på. Sådan
var det med den gamle bestyrelse, og sådan er det med bestyrelserne for Smidstrup-, Tisvilde- og Vejby
Vandværk, som vi fortsætter vort samarbejde med.
Oveni ønsker vi at beskytte vort administrative personale, som har været udsat for et betydeligt pres fra
Asserbo Vandværks side. Dette kan bl.a. illustreres ved, at personalet har leveret betydeligt flere timer pr.
uge til Asserbo Vandværk, end man betaler for (timer som Smidstrups og Baunehøjs forbrugere altså har
betalt). Baunehøj Vandværks bestyrelse har indtil nu set igennem fingrene med dette, fordi en ny
bestyrelse naturligvis har et ekstra behov for servicering. Men nu er der altså gået mere end et år…..
Har Baunehøj ”snydt på vægten”?
Yderligere er regnskabsførelsen gang på gang blevet kritiseret, og senest har Asserbo Vandværk bedt
revisor om at kulegrave regnskaberne vedrørende fælles forhold. Asserbo har oplyst sine forbrugere, at
denne kulegravning (foreløbigt) har vist uregelmæssigheder på et større femcifret beløb, hvilket jo
umiddelbart kan lyde voldsomt. Visse af posterne går dog 3 år tilbage.
Baunehøj Vandværk vurderer, at beløbet er under 50.000 kr. set over 3 regnskabsår med udgangspunkt i et
samlet budget på knapt 3 mio. kr., hvilket er under 8 kr. pr andelshaver om året. Man sætter altså et ellers
godt samarbejde over styr for 8 kr. om året!
Samtidig skal det bemærkes, at Baunehøj ikke har brugt energi på at lede efter detaljer, hvor Asserbo
måske burde have medfinansieret eller betalt for ydelser/timer udover det aftalte (endnu). Sådan var
ånden i vort samarbejde med den gamle bestyrelse ikke, hvilket bl.a. hang sammen med, at vi igennem
flere år arbejdede imod en fusion af de to vandværker. En fusion som i øvrigt ville medføre en umiddelbar
besparelse på mindst 200.000 kr. pr. år for vandværkerne samlet set.
Samarbejdet har kunnet betale sig for begge parter.
Denne besparelse skal i øvrigt lægges oveni den besparelse, som såvel Asserbos som Baunehøjs forbrugere
har opnået i samarbejdets levetid. For Asserbos forbrugere har det betydet mere end en halvering af
vandprisen. For Baunehøjs forbrugere noget mindre, men dog en besparelse.
Skulle en endelig opgørelse ved ”skilsmissen” vise en mango i det ene eller det andet vandværks favør, er
Baunehøj Vandværk naturligvis indstillet på at få bragt den ud af verden.
Alt i alt synes Baunehøjs bestyrelse, at vi har udvist stor åbenhed for at få et godt samarbejde i gang med
Asserbos nye bestyrelse. Men vi har, groft sagt, kun mødt mistænkeliggørelse og kritik.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Baunehøj Vandværk

