TUNE VANDVÆRK

Årsberetning for intern
overvågningsprogram for Tune vandværk
A.m.b.a 2019
På bestyrelsesmødet i april 2015 blev undertegnede udpeget som ansvarlig for
det interne overvågningsprogram på Tune vandværk A.m.b.a.
Alle indgåede aftaler er sket i henhold til Tune Vandværks interne
overvågningsprogram. Se overvågningsprogrammet
Aftaleindgåelse:
En aftale på max 25,000 kr. kan indgås af Tune vandværks bestyrer, og
efterfølgende forlægges den overvågningsansvarlige som underskriver aftalen på
overvågnings ark.
En aftale på mere end 25,000 kr. kan kun indgås, når der har været indhenter
priser fra min. 2 forskellige leverandører skriftlig. Alle aftaler over 25,000 kr. skal
godkendes og underskrives af bestyrelsen jvf. Tune Vandværks vedtægter.
Bestyrelsen og den overvågningsansvarlige underskriver overvågnings ark.
Alle aftaler er indført og underskrevet i overvågnings ark.
Der har dog i været indkøbt mindre leverancer af reservedele mm, som ikke
fremgår af overvågnings ark, der har i de tilfælde været indhentede telefoniske
priser eller beslutningerne er taget ud fra erfaringsmæssigt kendskab til priserne
på de givne leverancer. Der har været enkelte tilfælde hvor Tune Vandværk ikke
har taget den billigste løsning på en leverance, men det har været tilfælde, hvor
det rent styrings/garanti forhold har været uhensigtsmæssigt at vælge en anden
leverandør. Tune Vandværk har undersøgt fordelen ved at lave en fast
samarbejdsaftale med leverandører af komponenter og reservedele til Tune
vandværket, men har ikke kunne opnå de økonomiske fordele i forhold til at
indhente priserne fra forskellige leverandører fra gang til gang.

Der er ikke indgået nogen faste flerårige samhandel aftaler. Tune Vandværks faste
kontor hjælp afregnes på timebasis og her har Tune vandværk ikke set nogle
fordele ved at ændre på dette forhold.

TUNE VANDMÆRK

Aftalen med Tune Vandværks eksterne revisor er holdt ude for den intern
overvågningsprogram, da det er en generalforsamlings beslutning.
Orientering og undervisning i overvågningsprogrammet 2014 blev givet som en
kort opfølgning d. 03-05-2014, grundet at det er samme person som blev
undervist i 2012 og 2013, Tune vandværks driftsledere Kurt Ardal Larsen.
Udestående med Greve Kommune.
Tune Vandværk har et lån i Kommunekredit
Greve kommune har givet kommunegaranti.
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