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Referat af Region Øst generalforsamlingen, den 3. april 2014 kl 17,00 på Sørup Herregård
Formanden for Region Øst Søren Hvilshøj bød de delegerede velkommen til generalforsamlingen.
En særlig velkomst til FVD landsformand Ole Wiil, og direktør Bent Soelberg samt repræsentanter fra
Landsregionerne på Fyn og Jylland.
Herudover rettede formanden en særlig tak til personalet i FVD sekretariatet, for bistand i forbindelse med
planlægningen af generalforsamlingen m.m.
Dagsorden var på forhånd udsendt til samtlige vandværker i Region Øst, som er medlemmer af FVD
Antal medlemsvandværker i Region Øst: 627 vandværker/vandforsyninger.
Formanden oplyste, at den nye socialdemokratiske miljøminister Kirsten Brosbøl desværre ikke have
mulighed for at mødes med den forbrugerejede vandforsyning i Danmark, hvilket vi selvfølgelig er meget
kede af. Revisionsfirmaet Deloitte havde desværre heller ikke mulighed for at komme.
Da miljøministeren ikke havde mulighed for at deltage indledte landsformand Ole Wiil inden den officielle
regionsgeneralforsamling med et indlæg over status på den aktuelle vandforsyningsproblematik og berørte
følgende emner: Kvalitetsbekendtgørelsen, grundvandsbekendtgørelsen, vandsektorloven herunder Deloitte
rapport af 21.03.14, Tethys, FVD kursusvirksomhed inklusiv drift-og hygiejnekurserne,
Vandrådssamarbejde, oprettelse af Teknisk råd, Salg af regnskabskontoret, Vandsektorloven som
sekretariatet har brug meget tid på f. eks. til høringssvar, Fastsættelse af beskyttelseszoner, FVD
hjemmeside, FVD udstillinger som fremover vil blive placeret på fredage, FVD udstilling i Roskilde som i år
var flyttet fra maj til januar og havde et deltagerantal på 419 personer. Til slut konkluderede landsformanden,
at det var nødvendigt bestandigt for vandforsyningsfolk at dygtiggøre sig, for at bevare den decentrale
vandforsyning.
Formanden påbegyndte herefter den officielle regionsgeneralforsamling med valget af stemmetællere og
dirigent. Som stemmetællere blev valgt: Per Roth, Region Nord og Palle Christensen, Region Fyn
Efter valg af stemmetællere gik man over til valg af dirigent – jfr. dagsordenens pkt. 1.
Efter valget af dirigent overtog denne ledelsen af generalforsamlingen.
Følgende dagsorden:
1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog advokat Per Felby, Havdrup vandværk – som blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, jfr. vedtægtens § - 6,stk 5a.
Alle deltagende vandværker var behørigt kontrolleret ved indgangen.
Dirigenten gennemgik dagsordenen og sikrede sig, at alle vandværker havde fået udleveret
2 stemmesedler. Hvert medlemsvandværk har 2 stemmer pr. vandværk.
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for lovlig.
Forinden formandens beretning noterede dirigenten, at der ikke var indkomne forslag til behandling
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2.

Bestyrelsens beretning v/ regionsformand Søren Hvilshøj
Kære vandværker: Det er mig en meget stor fornøjelse at se så mange vandværker i år.
Året 2013 har på mange måder været et meget aktivt år for FVD, Region Øst.
Som I kan se af tidligere info i vandposten og til møder, så fik vi for lang tid siden ok fra fhv.
miljøminister Ida Auken, at hun ville deltage i år. Men der er jo rendt meget vand i åen siden den
gang, så jeg beklager meget, men den nye miljøminister Kirsten Brosbøl kommer ikke.
Hun fik ellers 90 dage at vælge mellem til sit ½ times oplæg – skrevet af en fuldmægtig i
miljøministeriet. Men det havde hun desværre ikke tid til! Vi har også inviteret Deloitte til at
fortælle om deres nye vandsektorrapport. De måtte ikke komme.
På bestyrelsens vegne vil jeg først gerne takke jer for den store indsats I alle har udført for at sikre
en velfungerende vandsektor i Danmark. For ca. 10 år siden var jeg til et møde, hvor jeg hørte en
ekspert udtale sig om vandsektorens fremtid. Vedkommende forudsagde at om 10 år var der kun 3
vandforsyninger i Danmark. En på Sjælland, en på Fyn og en i Jylland.
Begrundelsen var bl.a. at alle de små vandværker måtte bukke under og fusionere med de store
forsyninger, som var meget mere effektive. Heldigvis er det ikke gået sådan. Godt nok har vi set
fusioner, men vi har også en utrolig stærk decentral forbrugerejet vandforsyning, som aldrig har
været mere effektiv og velfungerende end nu.
Deloitte konkluderede i deres nylige rapport, at der findes et lille effektiviseringspotentiale hos de
forbrugerejede vandforsyninger – og et stort hos de kommunalt ejede. Dette kan jeg kun tolke som
om de forbrugerejede fungerer ret effektivt.
Desværre er det ikke Deloittes konklusion. De skriver ”at stort er godt og effektivt”. De nævner
England som et godt eksempel. Men jeg forstår simpelthen ikke man bruger England som et godt
eksempel med ifølge wikipedia vandspild på op til 25 %.
Jeg er 100% sikker på at Deloitte har flaskevand stående på deres kontorer i London og at ingen af
konsulenterne, som har lavet rapporten drikker vandet fra hanen, når de besøger deres kolleger.
Vandet i hanen er hverken velsmagende eller kan være rent med så stor lækage i nettet.
Der er næppe bakterier for der er godt med klor i vandet.
Men det er altså det som Naturstyrelsen og Deloitte mener at vi skal se som et foregangseksempel.
Jeg håber virkeligt at de nyder vandet når de er til møder i London. Spørgsmålet er derfor ret
interessant. Hvorfor er vores forbrugerejede vandværker så stadig i live? Miljøministeriet har efter
min bedste overbevisning ikke gjort sit til, at det skal være fremtiden.
Jeg mener, at vi alle er blevet meget bedre til at drive vores vandværker. Vi kan se at der sker
meget stor efteruddannelse både for os bestyrelsesmedlemmer – men også hos vores
driftsansvarlige – og hvor der ikke er ansat egen driftsansvarlig er den daglige drift i langt større
grad lagt ud til fagligt kompetente VVS installatører – som også videreuddannes på FVDs kurser.
Derfor er vi bestyrelsesmedlemmer langt oftere beslutningstagere, og fagligt kompetente personer
står for driften. Jeg ved godt at der stadig er mange som har begge kasketter på – men i disse
tilfælde gælder det altså om at følge med rent fagligt – ellers går det ikke i fremtiden.
Vi har i 2013 haft omkring 40% af vores vandværker med til et arrangement i Region Øst. Flere har
været med til mere end et arrangement. Og så har vi endda ikke medregnet de der har deltaget i
udstillingen, som er et arrangement, som regionen intet har med at gøre. Det er alene sekretariatet
som står for udstillingen.
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Vi har set en stor efterspørgsel på kurser ude i vandrådene og det er vi rigtigt glade for. Så dette
tilbud fortsætter naturligvis – bare I sørger for mindst 10 deltagerer, så klarer vi undervisningen.
Vi havde to meget velbesøgte temalørdage. Specielt det i Nykøbing F er efterhånden blevet et
rigtigt tilløbsstykke og det er næsten lige så stort som det i Roskilde.
Vi holdt også et velbesøgt regionsvandrådsmøde og det er imponerende at høre hvor meget
aktivitet der foregår rundt i regionens mange vandråd.
I regionen satte vi os det mål for to år siden, at der skulle være vandråd i alle kommuner med mere
end 3 forbrugerejede vandværker. Det mål har vi nået nu.
Så i 2014 vil vi forsøge at gøre noget ved de kommuner, hvor der kun er et par vandværker. Vi vil
forsøge at koble disse til nabokommunernes vandråd og på den måde få erfaringsnetværk op at stå.
Udveksling af erfaringer og viden er essentielt for vores overlevelse som vandværker i fremtiden.
Derfor har foreningen også i år lanceret et nyt initiativ i form at Teknisk Råd.
Den 11. marts 2014 afholdt vi valgmøde og interessen for at deltage i dette var heldigvis stor.
Der var 6 yderst kompetente kandidater til de to poster her i Region Øst. Så det svære var faktisk at
vælge den man skulle stemme på. Jeg kan desværre forstå at der var lidt tvivl og uklarhed om hvem
der måtte stemme til Teknisk Råd. Derfor vil jeg godt slå fast at alle vandværker har én stemme til
Teknisk Råd, men det er kun ansat teknisk driftspersonale som kan stille op til Teknisk Råd, da det
skal være et organ til erfaringsopsamling og vidensdeling.
I øst fik vi som nævnt valgt to kandidater samt en suppleant, hvilket også er sket i de andre
regioner. Vi forventer ekstremt meget af disse 10 personer i Teknisk Råd.
De skal selv konstituere sig med formand og næstformand og disse to deltager fremadrettet i
landsbestyrelsesmøderne som observatører.
Et andet arbejde som regionen har udført i det forgangne år er deltagelse i FVD’s arbejdsgruppe
omkring Tethys. Tethys er nu oppe at køre og vi har sørget for, at der bliver lavet nogle temamøder
omkring Tethys her i Region Øst. Vi er også kommet videre i arbejdsgruppen omkring
udbudsmateriale.
Jørgen Østermark fremlagde på temalørdagen status så det vil jeg ikke komme nærmere ind på her.
Endelig kan nævnes at jeg fortsat arbejder aktivt i VTU-fondens fondskomite, hvor jeg gør mit og
Ole sit i fondsbestyrelsen til at FVD’s medlemmer får deres ikke ubetydelige del af fondsmidlerne
– nogle gange til DANVAs store irritation.
Jeg ser frem til et mindst lige så aktivt år her i 2014 og takker hermed.
Dirigenten: Har generalforsamlingen spørgsmål til bestyrelsens beretning
a) Nybrovejens vandværk: Kalkindholdet herunder fjernelse af kalk i vandet
b) Holeby vandværk: Uheldig at arrangere udstilling i Roskilde om fredagen
og temalørdag i Nyk. F. om lørdagen.
Formandens svar: a) En opgave for teknisk råd at arbejde med.
b) Fuldstændig enig med Holeby vandværk
Dirigenten stillede herefter beretningen til afstemning
Formandens beretning blev godkendt.
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3.

Indkomne forslag
Dirigent: Der er ikke indkommet forslag til behandling.

4.

Region Øst reviderede regnskab blev fremlagt til godkendelse
Regionens kasserer Ebbe Stub fremlagde regnskabet for 2013
Regnskabet for 2013 udviste følgende resultat
Årets resultat 2013
Regnskab 2013
Årets resultat (underskud)
Kr. -110.000

Hele kroner

Budget 2013
Kr. -169.000

Balance 31.12.
Regnskab 2012
Egenkapital 31.12
Kr. 1.556.000
Kr. 1.666.000
Overført til reserver i 2012
Kr. -25.000
Kr. 300.000
Likvid beholdning 31.12
Kr. 1.841.000
Kr. 1.978.000
Dirigenten oplæste revisionspåtegningen. Der var ingen bemærkninger hertil.
Regnskabet for 2013 blev godkendt med ovenstående underskud og revisionspåtegning.
5.

Godkendelse af regionens budgetoplæg
Regionens kasserer Ebbe Stub fremlagde regionens budget.
Korrigeret budget 2014 samt budgetforslag 2015
Tekst
Indtægter fra FVD
Region Øst driftsomkostning
Resultat af primær drift
Kursusaktivitet
Finansielle indtægter
Årets resultat

Korrigeret budget 2014
Kr. 451.000 * ekstraordinær indtægt
-529.000
Kr. -78.000
- 75.000
39.000
Kr. -114.000

Hele kroner

Budgetforslag 2014
Kr. 415.000
-561.000
Kr. -146.000
- 75.000
39.000
Kr. -182.000

+ indtægter/overskud / -udgifter/underskud
Budgetoplysning: *Ekstraordinær indtægt i 2014 kr. 40.000 = salg af regnskabskontor, Region Øst andel.
Finansiering af budgetteret underskud for årene 2013 og 2014
Hele kroner
Tekst
År 2014
År 2015
Likvide midler 01.01.
Kr. 1.841.000
Kr. 1.727.000
Forbrug jfr. budget
-114.000
-154.000
Likvide midler 31.12.
Kr. 1.727.000
Kr. 1.573.000
PS: Hårlev vandværk spurgte til regnskab/budget Teknisk Råd - Svar Teknisk Råd henhører under landsbestyrelsens regnskab/budget.

Region Øst Budget: Korrigeret 2014 og Budgetoplæg 2015 blev herefter godkendt og vedtaget.
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6.

Valg til bestyrelse
Dirigenten noterede at Regionen i henhold til vedtægterne (§7stk2) bestræber sig på at opstille
kandidater, som har en passende geografisk fordeling.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig herefter.
På valg i år:
Søren Hvilshøj, Lynge Overdrev v/v
Jørgen Østermark, Stenlille v/v
Christian Christiansen, Løve-Knudstrup v/v
Alle erklærede sig villige til genvalg.
Der var ingen modkandidater, hvorfor alle tre blev genvalgt ved applaus.

7.

Valg af suppleanter:
På valg:
Henrik Jørgensen, Reedtzholm
og
Thomas Stokholm, Kirkebjerg
Bestyrelsen foreslog:
Thomas Stokholm, Kirkebjerg v/v
Gert Bigum, Ll. Næstved v/v i stedet for Henrik Jørgensen
Benny Herman, Holeby vandværk foreslog
Kurt Jensen, Søllested v/v
De foreslåede kandidater fik herefter hver tre minutter til at præsentere sig, hvorefter man gik over til
afstemning. Generalforsamlingen blev suspenderet ½ time til brug for stemmeoptælling
Afstemningsresultatet
Kandidater
Thomas Stokholm
Gert Bigum
Antal stemmer
97
62
Valgt blev
x
./.
Stemmetællere: Per Roth og Palle Christensen

Kurt Jensen
95
x

I alt gyldige
254
./.

Ugyldige
0
./.

Valgt blev: 1) Thomas Stokholm og 2) Kurt Jensen
8.

Valg til revisor
Revisor Jens Erik Caspersen vælges i henhold til vedtægter (§7stk4) for 2 år af gangen.
Pågældende er på valg i år.
Jens Erik Caspersen blev genvalg for to år uden modkandidat.
Derimod skal revisorsuppleanten vælges hvert år for et år ad gangen (ligeledes §7stk4).
På valg er:
Revisorsuppleant Anne-Marie Kristensen, Jyllinge v/v
Der blev ikke foretaget nogen valghandling, hvorfor pågældende fortsætter for endnu 1 år.
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9.

Eventuelt
Ordet var herefter frit.
Benny Herman, Lolland Vandråd forespurgte vedrørende forsikring af vandrådets
likvide midler/kassebeholdning.
Svar af BS: Overladt til FVD forsikringsselskab Tryg at finde en forsikringsløsning.
Afslutning:
Regionsformand Søren Hvilshøj takkede dirigenten for god styring af generalforsamlingen,
og ønskede deltagerne, en god og sikker hjemrejse.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og hævede generalforsamlingen
Generalforsamlingen hævet
/ Per Felby/ dirigent
Referent:
H. E. Ravn-Jensen

Referatet godkendt:

Per Felby/dirigent
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