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REFERAT 
 
 

Danske Vandværker region FYN afholdt 
Generalforsamling onsdag, den 24. april 2019 

 Fjeldsted Skov Kro, 5592 Ejby 

 
 

    
Deltagere: 41 vandværker var repræsenteret ved 84 deltagere. 
 

Formanden bød velkommen og kunne glæde sig over at der var mødt så mange frem. 

Særlig velkommen til direktør Susan Münster, landsformand Ole Wiil og repræsentant fra teknisk 

forum Ole Hansen. 
Susan Münster fik ordet og gav en grundig orientering om politiske og strategiske fokusområder. 

Derefter holdt Ole Wiil et indlæg om succesen i ombygningen af strukturen i de private vandvær-
ker i Danmark. Kom ind på problematikken med en fælles pulje til finansiering af BNBO beskyttel-

sen. 
Ole Hansen orienterede om arbejdet i Teknisk Forum, herunder storforbrugernes ønske om at 

etablere egne boringer. Informerede om hjemmesiden www.dk-vand.org hvor der er oplysninger 

om godkendelse af rør. 
 

Derefter gik vi over til afholdelse af den egentlige generalforsamling. 

 

 
1. Valg af stemmetællere og Dirigent:  

 

Stemmetællere:  Lorens Jessen, Region Syd 
       Peter Storgaard, Region Syd 

 
Dirigent: Leif Jørgensen valgt. 

 

Dirigenten takkede for valget, og indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig 
indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

 
2. Bestyrelsens beretning: 

 

Formandens skrevne beretning kan ses på hjemmesiden. 
 

Claus Hansen fra Korinth vandværk spurgte ind til, om den verserende sag vedrørende boli-
genheder ikke tålte dagens lys. Formanden uddybede baggrunden for retssagen hvilket tilfreds-

stillede forsamlingen. 

 
Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 
3. Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse: 

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.  

 
4. Godkendelse af regionens budgetoplæg: 

Regionens budgetoplæg blev også fremlagt og gennemgået af kasserer Helge Rosendahl. 

http://www.dk-vand.org/
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Budgettet blev taget til efterretning. 

 

Hele budgettet kan ses på hjemmesiden. 
 

5. Indkomne forslag: 
Der var ingen indkomne forslag. 

 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

Bestyrelsen indstiller: 

Bent Lollesgaard 
Jens Larsen 

Helge Rosendahl 
 

Alle blev genvalgt uden modkandidater. 

 
7. Valg af bestyrelsessuppleanter: 

Der skulle vælges 2 suppleanter da Søren Andersen trådte ud af bestyrelsen og Thaya Sinna-

thurai trådte ind i stedet, samtidig med at Mads Christoffersen nu er trådt ud af bestyrelsen i 
Gelsted Vand og blevet ansat som driftsleder. 

 
Som nye suppleanter blev valgt: 

 
Lars Pihl Fly, Brændekilde Vandværk. 

John Trædholm, Gelsted Vandværk. 

 
8. Valg af revisor: 

Arne Nielsen genopstillede ikke. 
Per Posselt, Skrillinge-Russelbæk vandværk valgt. 

 

9. Valg af revisorsuppleant: 
Frede Jensen blev valgt som revisorsuppleant. 

 
10. Valg til Teknisk Forum: 

Henning Jensen valgt. 

 
Mads Christoffersen valgt som suppleant. 

 
11. Eventuelt: 

Ingen ønskede ordet. 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 
Formanden benyttede derefter lejligheden til at takke Søren Andersen for sit mangeårige virke 

og engagement som bestyrelsesmedlem i Region Fyn. 
Søren kvitterede ved at give udtryk for den glæde han gennem alle årene har haft ved at være 

en del af regionsbestyrelsen. 

 
 

 

 
 

    
    Referent: Jan Larsen           Dirigent: Leif Jørgensen 


