Referat af generalforsamling i Danske Vandværker Øst Tirsdag d. 4. april 2017
1. Valg af dirigent
Per Felby blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og der var 55 vandværker
med samlet 89 deltagere. Deltagelsen i generalforsamlingen var således ikke tilstrækkelig til
vedtægtsændringer.
2. Valg af stemmetæller
Landsformand Per Roth (Danske Vandværker Nord) og Landsnæstformand Palle Christensen (Danske
Vandværker Fyn) blev valgt.
3. Bestyrelsens beretning
Regionsformand Søren Hvilshøj fremlagde bestyrelsens beretning for 2016:
”2016 blev et begivenhedsrigt år især præget af landsformandsskifte og drastiske ændringer i
kursusprogrammet. Regionsformand fra Syd Ole Wiil valgte efter 8 år at give stafetten som landsformand
videre til Nord, da Per Roth tilbød sig. Landsformandsposten i Danske Vandværker byder på et yderst stort
og aktivt stykke arbejde med mange møder både indenfor foreningen og i eksternt regi. At det tilmed
krævede et endnu større arbejde fra Ole’s side grundet direktørskifte undervejs gør kun hans bedrift så
desto meget større. Da Ole Wiil overtog formandsposten var FVD (som vi jo hed) i den grad ikke kendt
udenfor snævre vandværkskredse. Miljøministeriet, Landbrug og Fødevarer, DANVA, kommuner og andre
eksterne organisationer vidste godt, at foreningen eksisterede, men det var faktisk sjældent, at vi som
forening blev hørt, og jeg kan erindre flere gange, at vi endog helt blev overset i offentlige høringer. Sådan
er det bestemt ikke længere. Danske Vandværker fremstår nu som Danmarks klart stærkeste
drikkevandsforening, og vi er en tydelig stemme i debatten kæmpende for at bevare en sund og
velfungerende dansk drikkevandssektor. At vi er nået hertil skyldes ikke kun en ny direktør, et nyt navn og
en ny strategi - eller skal vi sige – at vores forening nu faktisk har en strategi. Nej det skyldes i ligeså stor
grad, at landsformanden støttet af landsbestyrelsen, regionsbestyrelserne og sekretariatet - søgte
indflydelsen. For indflydelse kommer ikke af sig selv – den må man kæmpe for med saglige argumenter og
vedholdenhed. Og selvom vi er nået langt er derfor er det også lidt af en opgave som Ole Wiil giver videre
til den nye landsformand. Her fra Øst lyder en kæmpe stor anerkendelse for et fantastisk stykke arbejde og
en meget stor ros for det engagement og den viljestyrke som Ole Wiil har lagt i foreningsarbejdet de
seneste 8 år.
Der skal naturligvis også lyde et tillykke til den nye landsformand Per Roth. Vi ser frem til et gensidigt godt
og frugtbart samarbejde omkring det fremtidige arbejde i Danske Vandværker.
Den anden store ændring for foreningen i 2016 var det nye kursusprogram. Godt nok blev ikke alle de
tilbudte kurser i Øst gennemført, da nogle få havde for lidt tilmeldte. Men kursusudvalget var nok også lige
ambitiøst nok. På den anden side så sker der nu engang mere ved at springe alt hvad man kan for at nå op
over overlæggeren, end hvis man slet ikke hopper! Og selvom der i 2017 bliver rettet lidt til i setup af
kursusprogrammet, så må jeg konkludere, at vi nåede langt over overliggeren med det nye kursusprogram.
Samlet har der dog aldrig været så mange vandværksfolk på kurser. Derfor vil jeg også gerne rette en stor
tak til det kæmpe arbejde som er lagt af kursusudvalgsformanden Kurt Black Jensen og selvfølgelig resten

af kursusudvalget her i Øst samt Niels Gran og alle de andre hjælpesomme folk på sekretariatet i Solrød. Vi
ved alle, at det bestemt ikke har været en let opgave at få alt til at klappe. Også vores vandrådsarbejde blev
styrket i 2016 med Ole Sørensen. At vandrådssamarbejdet fungerer her i Øst - det ligger ham meget på
sinde. Så jeg ved også, at han vil hjælpe alle vandrådene til at blive endnu mere effektive. I flere vandråd
hører vi om et behov for en ekstra saltvandsindsprøjtning for at vandværkerne igen får fuldt udbytte af
samarbejdet. Fra regionens side vil vi gøre, hvad vi magter for at hjælpe jer, og vi ved at sekretariatet også
har vandrådene højt i prioriteringen.
Som jeg har understreget de seneste år, så stiller regionsbestyrelsen meget gerne med vores kurser ude i
vandrådene. Alt hvad der kræves af jer er, at I kan stille med mindst 10 deltagere. Kig på midtersiderne af
den tilsendte folder og find et aftenkursus, som I vil have gennemført lokalt. Kontakt enten Ole Sørensen,
Kurt Jensen eller Niels Gran fra sekretariatet – så skal vi nok sammen få kurset gennemført.
Temalørdagene og regionsvandrådsmødet i 2016 var ligeledes velbesøgt. Og den af sekretariatet
arrangerede udstilling i Roskilde her i januar slog alle rekorder og ender ret sikkert som Danmarks største
vandmesse i år – hvis den altså ikke overgås af udstillingen i Års. Vi glæder os altid over at se så mange
aktive vandværksfolk, fordi det store engagement for rent drikkevand er det fundament, som vi skal bygge
den fremtidige vandsektor på.
Vi overvejer her i 2017 at gå i gang med et sundhedscheck af vores regionsvedtægter. Vi har noteret, at der
er lidt uhensigtsmæssigheder hist og her i de nuværende formuleringer, da dele kan misforstås. Derfor vil
regionsbestyrelsen i øst gå vedtægterne igennem og se om noget med fordel kan rettes til. Så det vil I høre
mere om til næste års generalforsamling.
Arrangementet vi gennemførte i forbindelse med Folkemødet anså vi for en ret stor succes. Derfor har vi i
2017 ligeledes booket Christianshøjkroen – denne gang i ”Kyllingemoderen” - og håber på at se mange af
jer til livlig vandværksdebat. Landsformanden og direktøren har meldt deres ankomst og vi forventer også
at mange af de gæve bornholmske vandværksfolk kommer. Maden var lækker og debatten sidste år var
rigtig livlig og god. Så trods usædvanlig kedeligt og koldt regnvejr kan vores arrangement på ”solskinsøen”
varmt anbefales.
2017 er allerede godt i gang og planlægningen har stået på længe så vi kan tilbyde jer et bredt spektrum af
aftenkurser og temaarrangementer.
Desuden har vi i år kastet os ud i to firmabesøg med bus. Den ene tur går til Jylland for at se Grundfos og
Silhorko og den anden tur til Polen for at besøge Xylems fabrik i Wroslav. Vi håber meget, at I vil tage godt
imod disse nye initiativer, da jeg ved at både kursusudvalget her øst og de tre respektive firmaer allerede
har lagt en stor indsats i at få sikret nogle succesfulde og interessante dage for jer.
Alt i alt håber vi på stor aktivitet næste år og ser meget frem til at mødes med jer rundt om i regionen. ”
Fra salen var der spørgsmål til hvordan foreningen hjælper ved forureningssager. Akutberedskab og
beredskabsplaner blev drøftet. Desuden blev drøftet forsikringer. Trods lidt problemer hist og her med
fakturering, udtrykte salen generelt meget stor tilfredshed med forsikringsordningen.
Beretningen blev godkendt.

