
 

 

Alsønderup vandværk  
Nyhedsbrev 30. juni 2017 

Onsdag den 7 juni blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling for Alsønderup Vandværk. 

Generalforsamlingen blev afholdt på Kulsviergården kl. 19 og allerede en time før kom de første, men der 

kom så mange at generalforsamlingen blev forsinket 40 minutter. I alt var 314 husstande repræsenteret, 

dette er et fremmøde som med sikkerhed aldrig er set før.  

En stor tak til alle 

Indledningsvist vil vi gerne takke for den store opbakning vi har oplevet i forbindelse med den 

ekstraordinære generalforsamling, den er vi meget taknemmelige for, og vi vil gøre vores yderste for at leve 

op til ansvar som vi nu har fået.  

Åbent hus på vandværket lørdag den 23. september kl. 14-16 

Der har efter generalforsamlingen været flere spørgsmål om vandværket, og vi har derfor besluttet at holde 

åbent hus en lørdag i september. Vi viser rundt på vandværket og vil fortælle om hvordan det virker og 

byder på nogle forfriskninger. Kig forbi og tag børnene med, der vil også være noget for dem, vi glæder os 

til at se jer.  

 

En lang generalforsamling 

Det ekstraordinært store fremmøde på den ekstraordinære generalforsamling den 7 juni skyldes den debat, 

der har været blandt andelshaverne efter den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 23. 

februar. I perioden efter den generalforsamling har der været meget snak om forløbet, som mange mente 

nærmest havde karakter af et kup, og det har også efterfølgende svirret med diverse anklager og rygter. 

En gruppe på 27 andelshavere havde derfor begæret en ekstraordinær generalforsamling for at få svar på 

hvilke planer den nye bestyrelse havde for vandværket. Advokat Børge Stjernholm blev valgt som dirigent 

og han ledede generalforsamlingen på forbilledlig vis igennem de 3 timer, som den varede. Det var tre 

timer med heftig debat og mange indlæg.  De fleste udtrykte tillid til den gamle bestyrelse, som blev væltet 

den 23. februar og mange havde spørgsmål til hvad der egentlig var baggrunden for, at den blev væltet.  

Et advokatnotat med mange fejl 

Under debatten var der mange bemærkninger til det advokatnotat, som den nye bestyrelse havde fået 

udarbejdet. I notatet antydes, at der kunne være tale om, at den gamle bestyrelse både have begået 

mandatsvig, bedrageri og skatteunddragelse. Men der var tale om et hastigt gennemført arbejde, som kun 

overfladisk har undersøgt nogle få dokumenter. Og det kunne dokumenteres, at alle forhold og papirer var i 

orden. Desuden fremgik det, at kravene til indberetninger til skat og Hillerød Kommune alle var overholdt 

og i orden. 

Anklagerne om frås og misbrug 

På den ekstraordinære generalforsamling blev den gamle bestyrelse også anklaget for at have fråset og 
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misbrugt andelshavernes midler. Men den gamle bestyrelse, og regnskabsmedarbejderen, kunne redegøre 

for forbruget. Og det blev klart, at udgifterne til Alsønderups vandværks drift, og til den gamle bestyrelse, 

er lave og på de fleste punkter betydeligt lavere end nabovandværkerne i kommunen. Et overblik over 

vandpriserne viser også, at Alsønderup Vandværk er betydeligt billigere end både Ullerød og Hillerød 

forsyning.  

Efter debatten fulgte en afstemning om forsamlingen havde tillid til den nye bestyrelse, men det var der 

over 80 % der ikke havde. Helt præcist havde 260 ikke tillid til den nye bestyrelse, 2 stemte blankt og 51 

husstande udtrykte tillid. Der skulle derfor vælges en anden bestyrelse, men da kun fem personer valgte at 

opstille blev der ikke brug for en hemmelig afstemning.   

Den bestyrelse der blev valgt består af 5 personer hvoraf 4 har siddet imellem 17 og 20 år i bestyrelsen og 

en er nyvalgt, de nye bestyrelsesmedlemmer er: 

Jan Richelsen  

Ole Hjorth Caspersen   

Birger Dysted  

Torben Milling 

Peter Lerbech-Holst 

 

Hvad er der sket efter Generalforsamlingen? 

Efter generalforsamlingen er der sket en hel del, de vigtigste ændringer er oplistet herunder:  

Bestyrelsen er blevet konstitueret og Jan Richelsen er blevet formand og Ole Hjorth Caspersen er blevet 

næstformand. Ved den kommende generalforsamling vælges også en suppleant. 

Ansatte 

I forbindelse med generalforsamlingen i februar valgte den ansatte driftsleder Bjarne Hansen og 

regnskabsmedarbejderen Lis Asmussen at opsige deres stillinger.  Efter den ekstraordinære 

generalforsamling har den nye bestyrelse talt med Lis og Bjarne. Vi har altid været fuldt tilfredse med det 

arbejde de har udført for vandværket og ville derfor gerne genansætte dem. Vi er derfor meget glade for at 

Lis og Bjarne har sagt ja til tilbuddet og de er allerede i gang igen.  

Ullerød samarbejde opsagt 

Da vi atter har en aktiv driftsleder og en regnskabsmedarbejder har vi valgt ikke at forlænge den indgåede 

samarbejdsaftale med Ullerød Vandværk. Dette skyldes ikke mindst, at vi på den ekstraordinære 

generalforsamling ikke fik sandsynliggjort, at der ville være nogen stordriftsfordele ved samarbejdet. 

Tværtimod har Alsønderup vandværk lavere driftsomkostninger på næsten alle områder når de to 

vandværker sammenholdes. Ikke på et eneste punkt har vi højere omkostninger, heller ikke for bestyrelsen. 
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Advokat notatet 

Det notat der blev udarbejdet af Quedens advokater 2 juni 2017 var præget af flere fejl og misforståelser. 

Den nye bestyrelse har derfor udarbejdet et 3 siders notat, som påpeger disse fejl og mangler. Vi har 

fremsendt dette til advokatkontoret og bedt om refundering af de 7.500 kr. notatet har kostet 

andelshaverne. Quedens har dog fastholdt kravet om betaling og truet med inkasso såfremt regningen ikke 

blev betalt. Bestyrelsen har derfor betalt regningen under protest, men overvejer at indsende en klage til 

advokatklagenævnet med henblik på en tilbagebetaling, eller at antydningen om lovovertrædelser bliver 

fjernet.  

Kommunens tilsynspligt 

Den nu afgåede bestyrelse fremsendte også Quedens advokat notat til Hillerød kommune. Kommunen har 

den 9. juni svaret, at de på de punkter hvor kommunen er tilsynsmyndighed ikke finder noget at påtale, og 

de bemærker i den forbindelse ” at Alsønderups Vandværks bestyrelse skal sikre overholdelse af 

lovgivningen og indberetninger til Skat vedrørende udbetaling af løn og honorarer samt sikre 

medlemmerne indsigt i vandværkets økonomiske forhold, så de grundlæggende demokratiske rettigheder 

overholdes iht. vedtægterne for Alsønderup Vandværk.” (Hillerød kommune 9 juni). Dette har vi som 

tidligere nævnt sikret os, og bestyrelsen har hele tiden sørget for at handle korrekt i forhold til 

vedtægterne. 

Den kommende tid 

Den genvalgte bestyrelse ser frem til et godt samarbejde med andelshavere og foreninger i lokalområdet.  

Bestyrelsen og ansatte Alsønderup Vandværk ved 

Jan, Ole, Birger, Torben og Peter, Lis og Bjarne  
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