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Forord

Velkommen til generalforsamling
Det er nu tid til den årlige generalforsam
ling, som i år afholdes onsdag 24. april på 
Fjeldsted Skov Kro.

Datoen har vi sendt ud til alle vandvær
ker i starten af januar, så derfor håber 
regionsbestyrelsen, at I ude i de fynske 
vandværkers bestyrelser har sat aftenen 
af for at deltage i regions generalforsam
ling. Vi håber selvfølgelig på, at vi får et 
stort fremmøde. 

Der skal som minimum vælges en ny 
person til bestyrelsesarbejdet. Regio
nens bestyrelse består af fem personer, 
men for at få flere input til bestyrelses
møderne, deltager suppleanterne også i 
møderne.

Søren Andersen har valgt at træde ud 
af bestyrelsen efter mange års arbejde, 
hvorefter Thaya Sinnathurai fra Morud 
Vandværk er indtrådt. 
 
Vel mødt til generalforsamlingen
Region Fyn

Bestyrelsen i Region Fyn indkalder 
herved til foreningens ordinære 
generalforsamling: 

Onsdag 24. april 2019 kl. 19.30
Fjeldsted Skov Kro
Store Landevej 92
5592 Ejby

Middag fra kl. 17.30
For at I kan nå at tale lidt uformelt med 
nogle vandværkskolleger, er der middag 
kl. 17.30 inden generalforsamlingen. 

Pris 
Middagen koster 150 kr. inkl. moms.
Det er naturligvis gratis at deltage i selve 
generalforsamlingen.

Tilmelding
Hvis du vil deltage i middagen, skal 
du tilmelde dig på danskevv.dk > 
Arrangementer > Generalforsamling

Deltagelse i selve generalforsamlingen er 
uden tilmelding.

https://www.danskevv.dk/arrangementer/generalforsamling-10/
https://www.danskevv.dk/arrangementer/generalforsamling-10/
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A) Generalforsamling 
Onsdag 24. april kl. 19.30 starter generalforsamlingen.

Dagsorden
1.   Valg af stemmetællere og dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3.  Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4.  Godkendelse af regionens budgetoplæg.

5. Indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag).

6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

 Bent Lollesgaard (Brobyværk Andelsvandværk, villig til genvalg). 

 Jens Larsen (Faldsled Vandværk, villig til genvalg). 

 Helge Rosendahl (Assensvejens Vandværk, villig til genvalg).

7.  Valg af en bestyrelsessuppleant.

8.  Valg af en revisor: 

 Arne Nielsen (Nr. Broby Vandværk, genopstiller ikke).

9.  Valg af en revisorsuppleant: 

 Frede Jensen (Skrårup Vandværk, villig til genvalg). 

10.  Valg til Teknisk Forum: 

 Ole Hansen (villig til genvalg). 

 Valg af suppleanter til Teknisk Forum.

11. Eventuelt.

Program

Se regionens  regnskaber m.v.  på danskevv.dk under  Region Fyn  

https://www.danskevv.dk/om-os/organisation/bestyrelse-i-region-fyn/
https://www.danskevv.dk/om-os/organisation/bestyrelse-i-region-fyn/
https://www.danskevv.dk/om-os/organisation/bestyrelse-i-region-fyn/
https://www.danskevv.dk/om-os/organisation/bestyrelse-i-region-fyn/
https://www.danskevv.dk/om-os/organisation/bestyrelse-i-region-fyn/
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 B) Indlæg ved direktør Susan Münster 
 Status, strategiske fokusområder og projekt  
 fremtidssikring. 

 C) Indlæg ved landsformand Ole Wiil  
 Hør om visioner for fremtiden.
 

 D) Indlæg ved Ole Hansen fra Teknisk Forum 
 Aktuelle emner, som er vigtige for vandforsyninger.

  
  

Tilmelding: Deltagelse i selve generalforsamlingen er naturligvis gratis og 
uden tilmelding. Deltagelse i middagen kræver tilmelding senest 14. april 
2019 på Danske Vandværkers hjemmeside: danskevv.dk > Arrangementer > 
Generalforsamling

Program

17.00-17.30  Ankomst og registrering 

17.30  Middag

18.30  Indlæg ved direktør Susan Münster, landsformand 

  Ole Wiil og medlem af Teknisk Forum Ole Hansen

19.30  Generalforsamlingen begynder

https://www.danskevv.dk/arrangementer/generalforsamling-10/
https://www.danskevv.dk/arrangementer/generalforsamling-10/
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Bent Lollesgaard
Medlem af Landsbestyrelsen
Formand i Region Fyn
Birkevej 91
5672 Broby
Tlf.: 5179 5898
Mail: bl@danskevv.dk

Jens Larsen
Medlem af Landsbestyrelsen
Næstformand i Region Fyn
Assensvej 506, Faldsled
5642 Millinge
Tlf.: 2335 4277
Mail: jl@danskevv.dk

Helge Rosendahl
Kasserer
Saugstedlund 103
5600 Fåborg
Tlf.: 4011 1600
Mail: her@danskevv.dk

Jan Larsen
Sekretær og kursusansvarlig
Røjlemosevej 34
5500 Middelfart
Tlf.: 64 40 18 64 / 51 38 42 99
Mail: jal@danskevv.dk

Thaya Sinnathurai 
Dalvej 5
5462 Morud
Tlf.: 20 27 45 99
Mail: post@morudvand.dk

Bestyrelse i Region Fyn

Region Fyn

160 vandværker

14.138.366 m3 vand 
udpumpet
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Regnskab Danske Vandværker Region Fyn

Danske Vandværker Region Fyn 
Årsrapport 

2018

Årsrapporten er fremlagt  og  godkendt på 

regionens ordinære generalforsamling

24. april 2019

Dirigent
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar  

31. december 2018 for Danske Vandværker Region Fyn.

Vi anser, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finan

sielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultat af foreningens aktiviteter for regnskabsåret  

1. januar  31. december 2018.

Broby, den 28. januar 2019
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Regnskab Danske Vandværker Region Fyn

Erklæring folkevalgte revisorer 

Til medlemmerne i Danske Vandværker Region Fyn 

Vi har gennemgået årsregnskabet for Danske Vandværker Region Fyn. De anførte indtægter  og 

udgifter er dokumenteret ved bilag. Beholdningen der er indestående i Sparekassen Fyn, er i overens

stemmelse med foreviste kontoudtog. Årsregnskabet er gennemgået med henblik på at vurdere, 

om foreningens ledelse har disponeret hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med vedtægter, 

generalforsamlingsbeslutninger, m.v.

Vor gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.
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1. januar - 31. december 2018

Resultatopgørelse  

Note 2018
kr.

2017
kr.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 

Regionstilskud ........................................................... . 
Renteindtægter ......................................................... . 

INDTÆGTER IAL T. ...................................................... . 

Honorar til bestyrelse .................................................. . 
Bestyrelsesmøder........................................................ 1 
Vandrådsmøder, temalørdage m.m .................................. . 
Regionsgeneralforsamlinger. .......................................... . 
Øvrige møder............................................................. 2 
Øvrig administration .................................................... 3 

DRIFTSRESULTAT ...................................................... . 

Kursusindtægter ........................................................ . 
Kursusudgifter ........................................................... . 

RESULTAT AF KURSUSVIRKSOMHED ................................ . 

ÅRETS RESULTAT ...................................................... . 

2018 
kr . 

253.430 
0 

253.430 

-110.500
-53.561

-9 .616
-38.237
-48.472

-7.936

-14.892

5.400 
-9.750

-4.350

-19.242

3 

2017 
kr. 

250.921 
0 

250.921 

-110.500
-43. 904

-2.503
-14.097
-46.080

-8.799

25.038 

0 
-6.526

-6.526

18.512 
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Regnskab Danske Vandværker Region Fyn

Balance 
31. december 2018 

2018
kr.

2017
kr.

BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER 

Tilgodehavende moms ............................................................. . 
Indestående i Sparekassen Fyn ................................................... . 

AKTIVER ............................................................................. . 

PASSIVER 

Egenkapital primo .................................................................. . 
Overført resultat. ................................................................... . 

EGENKAPITAL. ...................................................................... . 

A-skat og AM-bidrag ................................................................ . 

GÆLDSFORPLIGTELSER ........................................................... . 

PASSIVER ............................................................................ . 

2018 
kr. 

4.572 
276.344 

280.916 

233.233 
-19.242

213.991 

66.925 

66.925 

280.916 

4 

2017 
kr. 

3.590 
296.043 

299.633 

214.722 
18.512 

233.234 

66.399 

66.399 

299.633 
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Noter

Note2018
kr.

2017
kr.

NOTER 

Bestyrelsesmøder 
Bespisning ................................................................ . 
Lokaler ................................................................... . 
Kørselgodtgørelse. ...................................................... . 
Telefongodtgørelse ..................................................... . 

Øvrige møder 
Indtægter ................................................................ . 
Bespisning ................................................................ . 
Lokaler ................................................................... . 
Kørselgodtgørelse. ...................................................... . 

Øvrig administration 

2018 
kr. 

21.811 
5.040 
9.710 

17.000 

53.561 

-1.600 
38.825

480 
10.767 

48.472 

Kontorhold................................................................ 0 
Telefon og IT............................................................. 170 
Regnskabsmæssig assistance........................................... 5.350 
Bankgebyrer.............................................................. 15 
Gaver...................................................................... 2.109 
Småanskaffelser......................................................... 292 
Repræsentation.......................................................... 0 
Momsregulering tidligere år............................................ 0 

7.936 

5 

2017 Note 
kr. 

1 
17.688 

4.000 
5.216 

17.000 

43.904 

2 
0 

31.701 
2.140 

12.239 

46.080 

3 
0 

222 
4.750 
1.033 
1.026 

119 
0 

1.649 

8.799 
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Budgetoplæg 2019

Regnskab Danske Vandværker Region Fyn

Regnskab 
2018

Budget 
2019

DANSKE VANDVÆRKER REGION FYN 

INDTÆGTER 

BUDGETOPLÆG 2019 

TILSKUD FRA DANSKE VANDVÆRKER 

I ALT 

UDGIFTER 

HONORARER 

BESTYRELSESMØDER 

TELEFON-IT 

BEFORDRINGSUDGIFTER 

GENERALFORSAMLING 
ØVRIGE MØDER SAMT TEMATURE 
REPRÆSENTATION 

REVISION 

PORTO OG GEBYRER 
0 

TEMAMØDER 

S MAA NS KAFFE LS ER 
KURSUSVIRKSOMHED 
VANDRÅDSMØDER 

SAMLET RESULTAT 

REGNSKAB 

2018 

253.430 

253.430 

110.500 
26.851 
17.170 
20.477 

38.237 
37.705 

2.109 
5.350 

15 

292 

4.350 
9.616 

-19.242

BUDGET 

2019 

256.000 

256.000 

110.500 
25.000 
17.000 
20.000 
15.000 
40.000 

2.000 
5.500 

100 
500 

10.000 
10.000 

400 
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Det får du for kontingentet 

Kontingent

Rådgivning
Spørg og få svar om jura, økonomi, kom
munikation og tekniske/praktiske emner. 
Vi kender de udfordringer, du står med i 
hverdagen. 

Interessevaretagelse
Vi arbejder for, at vandværkerne har fair 
og rimelige arbejdsbetingelser. 
Vi repræsenterer dig overfor beslutnings
tagerne – sammen er vi stærke. 

Netværk
Sparring og erfaringsudveksling i mere 
end 80 vandråd, faglige netværk og på 
messer.

Information
Læs om, hvad der sker i vandsektoren – 
politisk og fagligt.

Medlemsmagasinet Vandposten udkom
mer 5 gange om året.

Nyhedsbrev hver uge.

Hjemmeside med information og masser 
af skabeloner til at arbejde videre med. 

Uddannelse
Kompetent, kvalificeret, klog – vi har også 
et tilbud til dig, uanset om du er ny eller 
erfaren i vandbranchen.

Uddannelsesforløb, kurser, temadage og 
konferencer.

Fælles indkøbsordning
Skræddersyede forsikringer til vandvær
ket til fordelagtige priser og med bred 
dækning.

Eksempel:
Grundsats  2.500,00 kr.
Antal forbrugere = 760 * 1,85 kr.  1.406,00 kr.
Antal udpumpede kubikmeter =  
94.691 * 2,57 øre (0,0257 kr.)  2.433,56 kr.
I alt  6.339,56 kr.

Kontingent i 2019 

Vi fortsætter prisstrukturen med tre satser 
i 2019.  Dit kontingent består af tre satser:
Grundsats:  2.500 kr. 
Antal forbrugere:  1,85 kr. pr. forbruger
Udpumpede m3 vand: 2,57 øre . pr. m3

I 2019 er kontingentet reguleret med 1,1 % 
i forhold til stigningen i nettoprisindekset.
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Arrangementer

Arrangementer 

2019
11. april  Bestyrelsens ansvar og opgaver

24. april  Generalforsamling

6.-7. maj  Virksomhedsbesøg på Grundfos, Tyskland

8. maj   Vandsektorloven

23. maj  Fjernaflæste målere

4. oktober  Messe i Fredericia

21. oktober  Områdemøde

22. oktober  Områdemøde

30. oktober  BNBO Indsatsplaner – Pesticid

7. november  Ledernetværksmøde

20. november  Vandværksjura og regler
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Vedtægter

Vedtægter - Region Fyn

§ 1 NAVN
Foreningens navn er: Danske Vandværker 
Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen).

Regionens hjemsted er formandens adresse.

Foreningen er stiftet 30. januar 1944.

Regionen er en selvstændig region under 
Danske Vandværker.

§ 2. FORMÅL
Stk. 1. Regionen har til formål at styrke den 

decentrale vandforsyning og koordi
nere arbejdet i generelle spørgsmål 
på vandforsyningsområdet samt re
præsentere medlemmerne over for 
overordnede myndigheder.

Stk. 2.  Regionens hovedopgave er ren po
litisk, hvor hovedformålet er repræ
sentation i de offentlige myndighe
ders råd og udvalg på regionalt og 
lokalt niveau samt opretholde kon
takten til medlemmerne i regionen 
via blandt andet vandrådene i de en
kelte kommuner.

Stk. 3. Herudover skal regionen medvirke 
til afholdelse af diverse kurser, virk
somhedsbesøg m.v.

§ 3. VIRKE
Regionen virker for sit formål ved:
Stk. 1. at samarbejde med alle myndig

heder, institutioner og foreninger i 
spørgsmål af interesse i vandforsy
ningsspørgsmål.

Stk. 2. at formidle samarbejde mellem 
vandforsyningerne i regionen.

Stk. 3. at afholde kurser og oplysningsvirk
somhed for uddannelse og videre
uddannelse af personale og besty
relsesmedlemmer.

Stk. 4. at deltage i relevante udvalg, kom
missioner og lignende til fremme af 
vandforsyningsspørgsmål.

§ 4. MEDLEMMER
Stk. 1. Som medlemmer i regionen kan op

tages alle almene vandforsyninger i 
regionen.

 Passive medlemmer kan kun op
tages ved medlemskab i Danske 
Vandværker. Sådanne passive med
lemmer får status som foreningens 
passive medlemmer, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 2. Eventuelle ændringer af regions
grænser besluttes af Danske Vand
værker.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske skriftligt med 
mindst 3 måneders varsel til en 31. 
december.

§ 5. KONTINGENTER
Stk. 1. Medlemskontingent fastsættes i et 

takstblad, der årligt fastsættes af 
Danske Vandværkers Repræsen
tantskab, i henhold til § 9. Medlem
mernes samlede kontingent op
kræves af Danske Vandværker, og 
regionens godkendte budgetbeløb 
overføres til regionen.



Danske Vandværker | 19

§ 6. GENERALFORSAMLING
Stk. 1. Generalforsamlingen er regionens 

højeste myndighed, men er under
lagt Danske Vandværker, når det 
gælder det endelige regionsbudget 
for det kommende år.

 Mødeberettiget er alle medlemmer i 
regionen.

 Hvert medlem har 1 stemme.

Stk. 2. Foreningens passive medlemmer i 
regionen har møderet og taleret til 
møder og forsamlinger på lige fod 
med regionens medlemmer, men 
har ingen stemmeret og er ikke valg
bare til foreningens bestyrelser, re
præsentantskab m.v.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling skal af
holdes hvert år i andet kvartal.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære ge
neralforsamling skal mindst inde
holde følgende punkter.

  Valg af stemmetællere og 
  dirigent.
  Bestyrelsens beretning.
  Regionens reviderede regnskab  

 fremlægges til godkendelse.
  Godkendelse af regionens 
  budgetoplæg.
  Indkomne forslag.
  Valg af medlemmer til 
  bestyrelsen.
  Valg af 1 bestyrelsessuppleant for
  2 år.
  Valg af 1 revisor for 2 år.
  Valg af 1 revisorsuppleant.
  Eventuelt.

Stk. 5. Indkaldelse til generalforsamling, 
såvel ordinær som ekstraordinær, 
sker ved særskilt indkaldelse pr. 

brev eller mail til hvert enkelt med
lem med mindst en måneds varsel, 
og med angivelse af dagsordenen.

 Indkomne forslag skal med hele de
res ordlyd fremsendes sammen med 
indkaldelsen.

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på 
den ordinære generalforsamling, 
skal skriftligt være bestyrelsen i 
hænde senest 1. februar. Forslag der 
ikke er påført dagsordenen kan ikke 
behandles på generalforsamlingen.

Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 8. Afgørelser træffes ved simpel stem
meflerhed. Skriftlig afstemning kan 
kun finde sted ved personvalg og 
finder sted, når dirigenten eller et 
medlem kræver det.

Stk. 9. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 
af de afgivne stemmer

 Endvidere kræver vedtægtsændrin
ger, at mindst 10% af medlemmerne 
er fremmødt.

 Er kun den første, men ikke den anden 
betingelse opfyldt, indkaldes til eks
traordinær generalforsamling, hvor 
almindeligt stemmeflertal gælder.

 Indkaldelse til ekstraordinær gene
ralforsamling kan i øvrigt ske, når 
bestyrelsen finder det nødvendigt, 
eller når mindst 10% af medlem
merne skriftligt anmoder om det.

 Ekstraordinær generalforsamling 
afholdes inden 2 måneder i sidst
nævnte tilfælde.
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VedtægterVedtægter

Stk. 10. Medlemmer der ønsker at opstille, til 
bestyrelsesposter m.m. skal i tilfæl
de af forfald afgive skriftligt tilsagn 
om opstilling.

Stk. 11. Over det på generalforsamlingen 
foretagne udfærdiges referat, der 
underskrives af referent og dirigent.

 Referatet vil kunne læses på regio
nens og Danske Vandværkers hjem
meside.

Stk. 12. Regionen kan ikke opløses, før al 
gæld er afviklet.

 Opløsning kan kun ske, hvis 3/4 af 
samtlige stemmeberettigede stem
mer herfor.

 Hvis dette ikke er muligt, indkaldes 
til ekstraordinær generalforsamling, 
hvor almindelig stemmeflerhed gæl
der.

 Ved regionens ophævelse skal 
eventuel formue tilfalde regionens 
medlemmer i regionen i forhold til 
indbetalt kontingent for det seneste 
regnskabsår.

Stk. 13. Underliggende vedtægter må ikke 
stride imod nærværende vedtægter.

§7. REGIONSBESTYRELSEN
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 bestyrelses

medlemmer, valgt blandt de stemme
berettigede medlemmer i regionen 
for 2 år af gangen, idet der hvert år 
afgår henholdsvis 2 i lige år og 3 i 
ulige år.

 Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv 
med formand, næstformand, kasse
rer og sekretær.

 Formand og næstformand indgår i 
Danske Vandværkers bestyrelse. Be
styrelsen er beslutningsdygtig når 
mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 3.  Bestyrelsen varetager det daglige 
foreningsvirke og fastsætter selv 
sin forretningsorden.

Stk. 4. Bestyrelsen har ret til godtgørelse 
efter statens regler for påkrævede 
rejser og dokumenterede udgifter i 
forbindelse med foreningens drift.

Stk. 5. Bestyrelsen kan efter aftale med 
Danske Vandværker indhente eks
tern ekspertbistand.

Stk. 6. Foreningen tegnes af formanden el
ler næstformand i forening med et 
bestyrelsesmedlem.

 Bank og postprokura kan meddeles 
formanden, et bestyrelsesmedlem 
eller foreningens kontor.

 Optagelse af lån kan ske ved budget
oplæg til Danske Vandværker efter 
godkendelse af generalforsamlin
gen og med hele bestyrelsens un
derskrift.

Stk. 7. Der skal fra hvert bestyrelsesmøde 
føres beslutningsreferat over det på 
mødet vedtagne.

 Referatet underskrives af mødedel
tagerne.

 Kopi sendes til Danske Vandværker.
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§8 VANDRÅD
Stk. 1. I hver kommune, med flere alme

ne vandforsyninger, etableres et 
vand råd.

Stk. 2. Vandrådet fastsætter selv sin or
ganisation og forretningsorden.

Stk. 3. Vandrådet vælger en bestyrelse, 
som konstituerer sig med formand 
og næstformand.

Stk. 4. Regionen opretter et regionsvand
råd med 12 repræsentanter fra 
de enkelte vandråd. Der afholdes 
møder efter behov, men mindst 1 
møde om året.

Stk. 5. Repræsentanter fra hvert vandråd 
i regionens kommuner indkaldes 
mindst 1 gang årligt til møde med 
regionsbestyrelsen.

Stk. 6. Vandrådets opgave er at varetage 
vandforsyningernes interesser 
i forhold til kommune og region, 
samt varetage de foreningsmæs
sige opgaver og interesser.

§ 9 BUDGET OG REGNSKABSPROCEDURE
 Første kvartal.
Stk. 1.     Danske Vandværker udmelder ret

ningslinjer (herunder fremskriv
ningsprocent) for det kommende 
års regionsbudgetter.

Stk. 2. Regionens budgetforslag behand
les på møde i Danske Vandværker.

 
 Andet kvartal.
Stk. 3. Regionerne afholder generalfor

samling, hvor budgetforslag for 
det kommende år fremlægges.

 Tredje kvartal.
Stk. 4. Danske Vandværker udarbejder 

på baggrund af regionernes bud
getoplæg endeligt budgetforslag 
for det kommende år, ligesom der 
eventuelt foreslås ændringer i 
med lemskontingent, såfremt den 
aftalte fremskrivning (dyrtid) ikke 
kan fastholdes.

 Fjerde kvartal.
Stk. 5. Budgetforslaget godkendes ende

ligt på det årlige repræsentant
skabsmøde, hvor sidste års regn
skab ligeledes fremlægges til god
kendelse 

§ 10. REGNSKAB
Stk. 1. Regionens regnskab er kalender

året.

Stk. 2. Regnskabet revideres af de på ge
neralforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 3. Bestyrelsen kan herudover antage 
en registreret/statsautoriseret 
revisor.

Stk. 4. Regnskabet underskrives af revi
sorerne og bestyrelsen.

§ 12. IKRAFTTRÆDEN
Nærværende vedtægter er fremlagt på 
den ordinære generalforsamling 20. april 
2016, men taget af agendaen pga. en pro
cedurefejl.

Vedtaget på ekstraordinære generalfor
samlinger 23. maj 2016 og 27. juni 2016.
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Vedtægter

Vedtægter - Teknisk Forum

Vedtægter

§1
Teknisk Forum er etableret som en afdeling 
af Danske Vandværker og underlagt Danske 
Vandværkers landsbestyrelse. Teknisk Fo
rums hjemsted er den til enhver tid sidden
de formands adresse.

§2
Formålet med Teknisk Forum er at samle og 
bearbejde viden og erfaringer om alle tekni
ske spørgsmål i vandsektoren og at udbrede 
viden og løsningsforslag til alle medlemmer 
af Danske Vandværker.

§3
Teknisk Forum består af 10 personer plus 5 
suppleanter valgt på 5 møder afholdt af hver 
af Danske Vandværkers regioner og de i re
gionen valgte medlemmer.

Desuden er en rådgiver fra Danske Vandvær
kers sekretariat fast observatør i Teknisk 
Forum som referent og ansvarlig for kom
munikationen om Teknisk Forums arbejde til 
repræsentantskabet i Danske Vandværker 
og forskellige relevante medier.

Valget til Teknisk Forum gælder for 2 år ad 
gangen, således at 1 medlem er på valg i hver 
region hvert år. Valget som suppleant gælder 
for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§4
Valgbar til Teknisk Forum er kun ansatte 
driftspersoner fra et vandværk, der er aktivt 

medlem af Danske Vandværker. Medlemmer 
af Danske Vandværkers landsbestyrelse, re
præsentantskab og ansatte i Danske Vand
værker samt personer, der er bestyrelses
medlem i et vandværk, kan ikke vælges.

Ethvert bestyrelsesmedlem i et vandværk 
under Danske Vandværker kan anbefale en 
valgbar kandidat. Forslag til kandidater til
stilles regionsformanden eller fremføres på 
det årlige møde.

Hvis et medlem ophører med at være ansat 
som nævnt ovenfor udtræder vedkommen
de af Teknisk Forum og erstattes af supple
anten valgt i den pågældende region, der 
fortsætter i den udtrådtes valgperiode. Ud
træder et medlem fra en region, og der ikke 
er flere suppleanter, afventes næste valg.

§5
Valghandlingen finder sted på den enkelte 
regions ordinære generalforsamling, hvor 
”Valg af medlem samt suppleant til Tek
nisk Forum” indgår som særskilt punkt på 
dagsordenen.

§6
Teknisk Forum konstituerer sig selv med 
en bestyrelse omfattende formand og 
næstformand. Formand og næstformand 
skal være fra hver sin region. Bilag skal 
være signeret af formand eller næstfor
mand. Bilag fremsendes til Danske Vand
værkers sekretariat for bogføring.
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§7
Der udbetales honorarer til alle medlem
mer af Teknisk Forum.

Honorarerne fastsættes årligt af Danske 
Vandværkers Landsbestyrelse. Rejse
udgifter betales efter statens takster.

Honorar udbetales årligt ved Danske 
Vandværkers foranstaltning.

§8
Teknisk Forum fastsætter selv møde
frekvens og mødested.

§9
Teknisk Forum tildeles et budget be
stemt af Danske Vandværkers landbe
styrelse. Indenfor budgettets rammer 
skal Teknisk Forum selv erholde alle ud
gifter til mødeaktiviteter m.v.

Bestyrelsen i Teknisk Forum er ansvarlig 
overfor Danske Vandværkers landsbe
styrelse, der til enhver tid har ret til at 
ændre de økonomiske forhold, hvis det 
skønnes nødvendigt.

Der skal føres regnskab for afholdte 
udgifter via Danske Vandværkers sekre
tariat, og det reviderede regnskab skal 
fremlægges landsbestyrelsen.

§10
Danske Vandværkers repræsentantskab 
kan efter anmodning fra Teknisk Forum 
eller af egen drift nedlægge Teknisk Fo
rum, såfremt det skønnes at være nød
vendigt.

En nedlæggelse af Teknisk Forum kan tid
ligst finde sted efter ordinært eller eks
traordinært repræsentantskabsmøde.

En anmodning eller indstilling fra Dan
ske Vandværkers landsbestyrelse om 
nedlæggelse vil medføre et samtidigt 
stop af økonomiske transaktioner i Tek
nisk Forum bortset fra skyldige omkost
ninger, der vil blive håndteret af Danske 
Vandværkers sekretariat.

§11
Ændring af disse vedtægter kan kun 
foretages af Danske Vandværkers 
landsbestyrelse efter eget oplæg eller 
oplæg fra Teknisk Forum.

Ingen bestemmelse i disse vedtægter 
må stride mod Danske Vandværkers 
vedtægter.

Vedtaget på landsbestyrelsesmødet  
23. september 2017.
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Teknisk Forum

Teknisk Forum – årsberetning 2018
Af Niels Rasmussen, formand for Teknisk Forum 

Teknisk Forum er Danske Vandværkers 
tænketank, som beskæftiger sig med tek
nik, nye teknologier, energi, blødgøring, 
arbejdsprocesser, materialer m.v.

2018 har igen været præget af et højt 
aktivitetsniveau i Teknisk Forum, og vi har 
blandt andet arbejdet med:

Frakobling af landbrug
Vi har udarbejdet et idekatalog og en 
konsekvensberegner, som kan anvendes 
i dialogen med de landmænd, som ønsker 
frakobling fra vandværket.

Performance benchmarking
Sammen med sekretariatet har vi udvik
let et værktøj til at gøre indsamling og 
indberetning af data mere enkelt.

Blødgøring
Blødgøring er et emne, der er oppe i tiden, 
og vi har arbejdet med de forskellige 
metoder, der findes på markedet.

Vi har også deltaget med indlæg om em
net på temadage i henholdsvis Roskilde 
og Nykøbing Falster, og arbejder i øjeblik
ket med et idekatalog til vandværker med 
fordele og ulemper ved blødgøring, som 
skal gøre en beslutning mere ligetil.



Danske Vandværker | 25

Analyseværktøjer
Vi har diskuteret muligheder for værk
tøjer til at foretage egenkontrol med 
bakteriologiske målemetoder.

Mikroplast
Der er blevet gennemført en landsdæk
kende undersøgelse om forekomsten af 
mikroplast i drikkevandet. Undersøgelsen 
viste, at mikroplast ikke er et problem i 
drikkevandet.

Pesticider
Vi har naturligvis også behandlet dette 
vigtige emne, og emnet er også på agen
daen i 2019.

Sugespidsanlæg
Emnet er blevet behandlet og har resul
teret i en artikel i Vandposten, som blandt 
andet beskrev vigtige opmærksomheds
punkter.

DK Vand
Et medlem af Teknisk Forum deltager 
i standardiseringsarbejdet omkring 
materialer, som kommer i berøring med 
drikkevand.

Valg til Teknisk Forum 
På regionens generalforsamling er der valg til 

Teknisk Forum.

Det er kun driftsfolk, der er ansat på vandværker, 

som er medlem af Danske Vandværker, der kan 

vælges til Teknisk Forum.
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Vandråd: Kontaktpersoner

Assens Kommune

Kai Egede Jensen

Tlf.: 4123 4504

Mail: kegj@vd.dk

Fåborg-Midtfyn Kommune

Henrik Markussen

Tlf.: 4033 9322

Mail: hornevand@gmail.com

Kerteminde Kommune

Martin Roar Nielsen

Tlf.: 4022 6554

Mail: mrn@kertemindeforsyning.dk

Langeland Kommune

Jørgen Nielsen

Tlf.: 2161 5440

Mail: dagelykkegaard@dagelykkegaard.dk

Middelfart Kommune

Jan Larsen

Tlf.: 5138 4299

Mail: jan@strib.dk

Nordfyns Kommune

Steen Pedersen

Tlf.: 2047 1958

Mail: steenpedersen@spejdernet.dk

Nyborg Kommune

Erik Hansen

Tlf.: 2442 2535

Mail: eha@nfs.as

Odense Kommune

Henning Jensen

Tlf.: 4016 0446

Mail: hj@nvvand.dk

Svendborg Kommune

Frede Jensen

Tlf.: 6113 1790

Mail: fredejensen51@gmail.com

Ærø

Frode Madsen

Tlf.: 2361 6328

Mail: post@risevand.dk
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