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Hermed svar på Henning K. Højers spørgsmål.
A)
1. Det er rigtigt, at byfornyelse i Storegade er ved at være afslutte, der er dog lige afregnet kr.
49.500, - til Ove Arkil i forbindelse med projektet. Henning er jo udmærket klar over, at der
ikke er nogen garanti for, at der ikke kommer udgifter når kloakseparering forsætter de
kommende år. Det er vigtigt, at stålrør og hvid PVC samt dårlige an-boringer skiftes i
forbindelse med at gaderne er gravet op.
2. Det er også rigtigt, at der er kommet 2 nye tanke, men Henning ved godt, at boringer skal
hæves og det er med på investeringsplanen.
3. Omkring DAKA som er lukket og De Danske Gærfabrikker som er kommet til, så flytter det
nok ikke så meget på økonomien. Med en nedgang på 30.000m³ på et år er meget og kan da
også mærkes. Set i lyset af, at LM lukker alt produktion på Vingen og på Åge Skouboes
Vej, vil det samlede m³ nedgang nok blive på ca. 20.000m³.
4. Bank skiftet var en udløber af, at Syd Bank ikke kunne leve op til vandværkets ønske om, at
få en kassekredit på ordentlige vilkår. Danske Bank havde nogle vilkår som vandværket
kunne leve med i forbindelse med en kassekredit. Der skal dog bemærkes, at der ikke blev
behov for at bruge kassekredit.
5. Beregning for beslutning om at outsource vandværksdriften

Svar på Henning Højers spørgsmål
Driftsomkostninger med eller uden vandværkpasser
Beskrivelse
Intern drift Intern drift Ekstern
fra budget regnskab
drift
2019
indhentet
tilbud
Lønomkostning til Vandværkspasser
425.082
470.000
Auto omkostninger
47.849
27.000
Vandværksdrift ved ekstern leverandør 14.143 X 12
vedligeholdelse af områder (græs og indvendig)
LER oplysninger års abonnement

169.716
20.000
6.000

Intern drift
Ekstern drift indhentet tilbud

472.931
195.716

497.000
195.716

Difference

277.215

301.284

Ud af en omsætning på kr. 1.539.349, - er der brugt kr. 497.000 på intern drift.
svarende til 32,28% af omsætningen.
Ud fra 2019 tal vil der på ekstern drift blive brugt kr. 195.716, svarende til 12,71% af omsætningen.

195.716
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Besparelse fra internt drift kr. 497.000, - til eksternt drift kr. 195.716, - er kr. 301.284, svarende til 60,62%.
Vedrørende drift af værket:
På det netop aflagt regnskab vil drift- og vedligeholdelsesomkostninger stor set være de
samme fra år til år, ud over dem som er med i investeringsplanen.
Vedrørende drift af ledningsnettet:
På det netop aflagt regnskab vil drift- og vedligeholdelsesomkostninger stige over de næste
år. Der skal meget mere fokus på vedligeholdelse af ledningsnettet og vedligeholdelse af
områdeventiler og ikke mindst udskiftning af an-boringer samt hvad der er i
investeringsplanen.
I en proces som denne er man nødsaget til at adskille arbejdsgiverrollen og
arbejdstagerrollen.
Henning blev oplyst mundligt om, at målet var at spare kr. 1 mill. over 5 år.
Henning blev også oplyst om, at talmaterialet var fra budgetter som var tilgængelig på
vandværket hjemmeside, som også kan ses i skemaet.
Der er brugt meget energi på, af flere bestyrelsesmedlemmer, at forklare Henning årsagen til
outsourcing, men uden held.
B)
1. Jeg forstår ikke helt spørgsmålet, men vil alligevel prøve at besvare spørgsmålet.
o Jeg har svært ved at besvare som ønsket af Henning, da jeg ikke gemmer mailes flere
år tilbage, men prøve alligevel.
o Opstarten var noget besværligt, da der skulle indhentes godkendelse fra kommunen
på udskiftning af filter og bortskaffelse af skyllevand. Ansøgning skulle til høring i 4
ugers.
o Opstart af de midlertidige filetere tog langetid og kommunen skulle godkende
analyserne inden vandet fra filtrene kunne bruges.
o Da filterene var klar var, Vand Schmidt ikke klar.
o Det er rigtigt, da taget skulle af kom udfordringerne. De fremskaffede tegninger på
tagelementer passede ikke helt til de tagelementer der var brugt. I forbindelse med
den nye tilbygning var gavlmuren placeret på elementerne, så den skulle også
fjernes. Bestyrelsen var samlet for at blive informeret om sagens udvikling. Det er
rigtigt, at der ikke var enighed i bestyrelsen om hvordan sagen skulle gribes an.
Anslået pris på kr. 50.000, - for at fjerne taget og reetablering holdt ikke. Det var
noget rod. Vis Henning mener, at jeg personligt var skyld i hele det virvar, så påtager
jeg mig den beskyldning. Opgaven blev løst, men løb op i ca. kr. 180.000, 2. Omkring mødet med Vand Schmidt, så er det afholdt og det gjorde jeg telefonisk. Det skete
i samme periode som undersøgelsen af internt/eksternt drift stod på og derfor er Henning
ikke blevet informeret. Konklusionen fra mødet er, at igangsætning af filetere tager lang tid.
Der var kun afsat 6 mdr. i tilbuddet, men der blev brugt 20 mdr. ekstra og derfor en ekstra
omkostning på ca. kr. 120.000, - og tag arbejdet blev ca. kr. 130.000, - dyrere. I alt en
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meromkostning på kr. 250.000, - som vi ikke slipper for, da det er lagt ind tilbuddet som
anslået pris.
C)
1. På budgetmødet start februar 2019 blev det besluttet, at alle i bestyrelsen skal have
et vederlag. Beslutningen er taget ud fra at forsyningsselskaberne (Danske
Fjernvarme og Danske Vandværker) opfordre til, at alle i bestyrelsen får et
vederlag. Beslutningen er taget inden undersøgelse af internt/eksternt drift blev sat
iværk.
2. Bestyrelsen har fuld ud styr på, hvad der sker og mener, at beslutningen er taget ud
fra grundig undersøgelse og vurdering med hensyntagen til forbrugerne som er til
tilknyttet Lunderskov Vandværk. Der er også i denne beslutning set på hvordan,
får forbrugerne mest for pengene.

Lunderskov den 2. september 2020
Bestyrelsen

