REFERAT
Danske Vandværker Region FYN afholdt
Generalforsamling onsdag den 1. april 2017
På Vissenbjerg Store Kro, 5492 Vissenbjerg

Deltagere: 12 vandværker var repræsenteret ved 22 deltagere
Formanden Palle Christensen bød velkommen til årets ordinære generalforsamling, som i år blev for søgt holdt på en lørdag for at se om det kunne
trække flere medlemmer ad huse.
Med en deltagelse 12 vandværker halvdelen ag hvad der var sidste år kan det
ikke betegnes som en succes.
Så næste år er vi nok tilbage til en hverdags aften eller noget helt andet.

1. Valg af stemmetællere.:

Lorens Jessen Region Syd og
Peter Storgaard Region Syd.

2. Valg af dirigent.: Per Roth blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

3. Bestyrelsens Beretning.:
Formanden startede sin beretning med at nævne at 50% at alt drikkevand
i Danmark bliver leveret af Danske Vandværkers medlemmer og det er
drikkevand af høj kvalitet.
Af de 84 kurser der er holdt i 2016 er de 13 afholdt på Fyn, og på kurserne havde der været god tilslutning. Region Fyn har afholdt 2 kurser på
Ærø som var fuldt booket. DVV’s seneste markedsundersøgelse viste jo
også at de mindre vandværker efterspurgte billigere kurser lokalt.
Formanden kom også ind på at Vandrådene på Fyn træder vande for tiden
Nogle fungerer godt andre fungerer overhovedet ikke.
Formanden kom ind på at det var svært at skaffe nye bestyrelsesmedlemmer, og det gælder lige fra de små vandværker til regionsbestyrelsen
og dem som kunne komme på tale er 65+.
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Situationen på Veflinge Vandværk blev også nævnt, det er en svær situation og det kunne være vi havde svigtet Veflinge, men de havde heller ikke taklet situationen særlig godt.
Region Fyn har afholdt:
2 Ekstraordinære generalforsamlinger.
1 Temamøde med Bente Jepsen fra Holsted og Dir. I DVV Allan Weirup.
3 Områdemøder i oktober.
5 Bestyrelsesmøder.
Hele bestyrelsens beretning kan ses på hjemmesiden.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

4. Regionens reviderede regnskab.
Regionens reviderede regnskab blev fremlagt og gennemgået af
Kasserer Helge Rosendahl
Da der ikke var nogen bemærkninger til regnskabet, blev det godkendt
enstemmigt.
Hele regnskabet kan ses på hjemmesiden.

5. Regionens Budgetoplæg.
Regionens budgetoplæg blev også fremlagt og gennemgået af kasserer
Helge Rosendahl.
Der var ingen bemærkninger til budgettet og det blev godkendt enstemmigt.
Hele budgettet og regnskab kan ses på hjemmesiden.
.
6. Indkomne forslag.
Ingen
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Helge Rosendahl, Assensvejens Vandværk blev genvalgt til bestyrelsen,
Bent Lollesgaard Brobyværk Vandværk indtrådte i bestyrelsen og Jens
Larsen Faldsled Vandværk blev genvalgt.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
Som 1. suppleant blev valgt Frede Jensen Skårup Vandværk for 2 år.
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9. Valg af revisor.
Hans Georg Hansen, Oure Vandværk, blev begge genvalgt som revisorer.

10. Valg af revisorsuppleant.
Neils Bebe, Båring Asperup Vandværk, blev genvalgt som revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Her var der en livlig debat om Veflinge Vandværk og deres sag om sprøjterester i vandet, og de var nød til at blande vand fra boringer uden sprøjterester, for at prøve at holde sig under den tillade værdi.
Mange vandværker benytter sig af denne fremgangsmetode, som er helt
legal og uden sundhedsrisiko – i øvrigt er grænseværdierne jo ikke en
målestok for sundhedsrisiko, men en politisk fastsat grænse.
Landsformand Per Roth.
Efter generalforsamlingen fik landsformanden sædvanen tro ordet for at
redegøre for hvad der røre sig i branchen m.v..
Han startede med fortælle om den ny Person data forordning og de problemer det kan give de mindre vandværker, han kom ind på de store bøder der kunne falde hvis forordningen ikke blev overholdt.
Landsformanden kom også ind på den nye forsynings strategi og at hvile i
sig selv princippet måske stod for forfald, og det kan få store konsekvenser for vandforsyningen.
Danske Vandværkers direktør Allan Weirup
Allan Weirup holdt et kort indlæg over de 6 hoved indsatsområder i vores
strategiplan,
Interessevaretagelse
Rådgivning
Information
Uddannelse
Netværk
Indkøbsfællesskab
Han berørte også foreningens politiske virke. Politikerne er ved at får øjnene op for Danske Vandværker og vi er dem som der bliver kontaktet
både af medier embedsmænd og politikere. Det betyder at vi er blevet
mere synlige end vi har været tidligere.
Vi operere på de sociale medier for der igennem at søge den folkelige opbakning, og det betyder at direktøren sender ca. 100 presseklip om ugen.
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Henrik Nybro Laugesen fra Kemic.
Holdt et godt indlæg om bakterier der spiser Bam og det projekt som de
har fået midler til at udvikle.
Henrik fortalte at de arbejde sammen med Københavns Universitet på
projektet, men pt. vidste de ikke hvad de skulle forvente af projektet, da
det var vanskeligt at flytte bakterierne fra et filter til et andet.
Et helt igennem fantastisk projekt der kan få meget stor indflydelse på
den fremtidige vandbehandling i Danmark.
Formanden Palle Christensen kunne afslutte mødet kl. 21.30

Sekretær: Jens Chr. Larsen

Dirigent: Per Roth Region Nord
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