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Velkommen til generalforsamling 
i Region Fyn
 
Kom og del dine synspunkter om de ud
fordringer og muligheder, vi står med.
 
Du er mere end velkommen, uanset om 
du er ansat eller medlem af bestyrelsen 
på dit vandværk, og uanset om du er ny 
eller har været med i mange år.
 
Region Fyns bestyrelse er valgt af 
medlemmerne, og alle i den nuværende 
bestyrelse sidder samtidig i bestyrelsen i 
et lokalt forbrugerejet vandværk.
 
Din mening tæller
I år er det sådan, vi stemmer om forslag 
til nye vedtægter i Region Fyn. Hvis ved
tægtsændringerne skal stemmes igen
nem på en ordinær generalforsamling, 
så kræver det, at 10 procent af medlem
merne i regionen deltager. Bestyrelsen 
håber på stort fremmøde, ligesom det 
har været tilfældet de sidste par år. Fyn 
er faktisk den region, der de sidste par 
år har haft det største fremmøde målt i 
forhold til antal medlemmer. Dette bevi
ser også, at der er mange aktive fynske 
vandværksfolk, som vil sikre den forbru
gerejede drikkevandsforsyning.

 

Hvis generalforsamlingen beslutter at 
stemme for, at forslaget til nye vedtægter 
skal træde i kraft, kan ansatte på regio
nens vandværker vælges ind i regionens 
bestyrelse allerede i år.
 
I Region Fyn håber vi, at generalforsam
lingen vil støtte forslaget, så ansatte kan 
stille op til regionsbestyrelsen på general
forsamlingen og bidrage til det videre 
arbejde i regionen. Læs mere om ved
tægtsændringen og om, hvordan ansatte 
stiller op til bestyrelsen på side 6.
 
Indlæg og middag inden 
generalforsamlingen
Traditionen tro starter vi kl. 17.30 i år med 
aktuelle indlæg, som fremgår af pro
grammet. Herefter spiser vi middag inden 
generalforsamlingen, og under middagen 
har du har mulighed for at hilse på kolle
gerne fra andre vandværker og få en god 
erfaringsudveksling. Middagen koster 
150 kroner, men det er naturligvis gratis 
at deltage i generalforsamlingen.
 
Vel mødt onsdag 22. april 2020 på 
Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 
5592 Ejby.
 
Bestyrelsen i Region Fyn

Tilmelding:
Danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamling

Kom og 

vær med til 

at stemme 

vedtægts-

ændringen 

igennem

Indhold Forord

2. september
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Tilmeldingsfrist: Tilmeld dig inden den 19. august 2020
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1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens årsberetning ved formanden

4. Revidering af vedtægter for Danske Vandværker Region Fyn 

5. Indkomne forslag (ingen indkomne forslag)

6. Regionens årsrapport for 2019 fremlægges af kassereren til godkendelse

7. Regionens forslag til budget fremlægges til godkendelse ved kassereren

8. Valg til bestyrelsen  

Efter tur afgår Thaya Sinnathurai, Morud Vandværk,  

og Jan Larsen, Strib Vandværk  

9. Valg af en suppleant til bestyrelsen for 2 år 

10. Valg af 1 revisor for 2 år. Valg af 1 revisorsuppleant   

11. Teknisk Forum:  

A. Årsberetning v/Ole Hansen 

B. Valg af medlem til Teknisk Forum  

C. Valg af suppleant til Teknisk Forum

12.  Eventuelt

Tilmelding: Det koster ikke noget at deltage i generalforsamlingen, men 
af hensyn til borddækning og kaffe, bedes du tilmelde dig på Danske 
Vandværkers hjemmeside: Danskevv.dk > Arrangementer

Program
17.00-17.30
Ankomst og registrering 

17.30 
 Indlæg ved Landsformand Ole Wiil
 Hør om visioner for fremtiden

 Indlæg ved  direktør Susan Münster
 Foreningen, fremtiden og forbrugerdemokrati

 Indlæg ved Ole Hansen, Teknisk Forum
 Aktuelle emner inden for vandforsyning

18.45 
Middag

19.30 
Generalforsamlingen begynder

Generalforsamling
Onsdag 22. april 2020 kl. 19.30

Ole Hansen

Dagsorden

Susan MünsterOle Wiil

Se regionens regnskaber, vedtægter m.v. på Danskevv.dk > Om os > 
Organisation > Bestyrelse i Region Fyn > Generalforsamlinger i Region Fyn

2. september
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Ansatte kan vælges ind i 
regionens bestyrelse

Hvis vedtægtsændringen bliver 
godkendt på regionens general-
forsamling, kan ansatte stille op 
til regionsbestyrelsen. 

Repræsentantskabet har på sit årlige 
møde i november 2019 enstemmigt be
sluttet at ændre foreningens vedtægter, 
så ansatte på medlemsvandværker kan 
vælges ind i regionernes bestyrelser.
Forslaget indebærer, at ansatte på et 
medlemsvandværk er valgbare til regi
onsbestyrelsen og dermed repræsen
tantskabet og landsbestyrelsen. 

Valg af ansatte forudsætter, at vandvær
kets bestyrelse opstiller personen. 
Ligeså forudsætter det, at når bestyrelses
medlemmer og ansatte fratræder deres 
funktioner i vandværket, fratræder de 
samtidig bestyrelsesposter i regions
bestyrelsen og evt. øvrige organer.

Repræsentantskabet vurderer, at ansatte 
med deres viden og kompetencer, har 
værdifulde bidrag til foreningen og dens 
videre udvikling. 

Regionernes vedtægter skal ændres 
Regionernes vedtægter må ikke stride 

mod Danske Vandværkers vedtægter, og 
i forlængelse af repræsentantskabets 
beslutning er der behov for at ændre 
regionernes vedtægter.

Se ændringsforslagene til vedtægterne 
på side 8.

Hvis vedtægtsændringerne bliver god
kendt og besluttet på den ordinære 
regions generalforsamling, kan der ef
terfølgende ske valg af ansatte under 
punktet ”Valg til bestyrelse”.

Fuldmagt fra bestyrelsen i vandværket
Indstillingen foregår ved, at en ansat, 
der ønsker at stille op til bestyrelsen, 
skal være mødt op med en fuldmagt fra 
sin bestyrelse. Fuldmagten skal være 
underskrevet af den tegningsberettigede 
i det vandværk, hvor den pågældende er 
ansat. Derudover skal den ansatte med
bringe legitimation.

Det er også muligt, at bestyrelsen på gene
ral forsamlingen kan anbefale en ansat at 
stille op. Hvis den ansatte herefter vælger 
at tage imod bestyrelsens anbefaling, har 
den ansatte ret til at melde sit kandidatur 
til bestyrelsen i regionen.

Hent skabelonen ”Fuldmagt fra bestyrelsen” i forbindelse med valg til 
bestyrelsen på Danskevv.dk > Viden om > Generalforsamling

Vedtægtsændringer
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Bestemmelse som foreslås ændret, er overstreget med gult.  
 
Nyt forslag til ny bestemmelse og forklarende tekst er skrevet med rrøøddtt.   

 
§ 1 Navn 

 
Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (i det følgende kaldet 
regionen). 
Regionens hjemsted er formandens adresse. 
Foreningen er stiftet den 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 

koordinere arbejdet i generelle spørgsmål på vandforsyningsområ- 
det samt repræsentere medlemmerne over for overordnede myn- 
digheder. 

Stk. 2.  Regionens hovedopgave er ren politisk, hvor hovedformålet er re- 
præsentation i de offentlige myndigheders råd og udvalg på regio- 
nalt og lokalt niveau samt opretholde kontakten til medlemmerne i 
regionen via blandt andet Vandrådene i de enkelte kommuner. 

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

 
§ 3. Virke 

 
Regionen virker for sit formål ved: 

Stk. 1. at samarbejde med alle myndigheder, institutioner og foreninger i 
spørgsmål af interesse i vandforsyningsspørgsmål. 

Stk. 2. at formidle samarbejde mellem vandforsyningerne i regionen. 
Stk. 3. at afholde kurser og oplysningsvirksomhed for uddannelse og vide- 

reuddannelse af personale og bestyrelsesmedlemmer. 
Stk. 4. at deltage i relevante udvalg, kommissioner og lignende til fremme 

af vandforsyningsspørgsmål. 
 

§ 4. Medlemmer 
 
Stk. 1. Som medlemmer i regionen kan optages alle almene vandforsynin- 

ger i regionen. 
Passive medlemmer kan kun optages ved medlemskab i Danske 
Vandværker. Sådanne passive medlemmer får status som forenin- 
gens passive medlemmer, jf. § 6, stk. 2. 

Stk. 2. Eventuelle ændringer af regionsgrænser besluttes af Danske Vand- 
værker. 

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

 
Forslag til ny stk. 3.  

Udmeldelse skal ske i henhold til Danske Vandværkers vedtægter.  
 

§ 5. Kontingenter 
 
Stk. 1. Medlemskontingent fastsættes i et takstblad, der årligt fastsættes af 

Danske Vandværkers Repræsentantskab, i henhold til § 9. 
Medlemmernes samlede kontingent opkræves af Danske Vandvær- 
ker, og regionens godkendte budgetbeløb overføres til regionen. 

 
§ 6. Generalforsamling 

 
Stk. 1.  Generalforsamlingen er regionens højeste myndighed, men er un- 

derlagt Danske Vandværker, når det gælder det endelige regions- 
budget 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 valgbare til foreningens besty- 
relser, repræsentantskab m.v. 

 
Stk. 3. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i andet kvartal. 

 
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling 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 dagsorde- 
nen. 
Indkomne forslag skal med hele deres ordlyd fremsendes sammen 
med indkaldelsen. 

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

Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Vedtægtsændringer



10  | Danske Vandværker Danske Vandværker | 11

Stk. 8. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. 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 vedtægtsændringer, at mindst 10% af medlem- 
merne er fremmødt. 
Er kun den første, men ikke den anden betingelse opfyldt, indkaldes 
til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal 
gælder. 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt ske, 
når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af 
medlemmerne skriftligt anmoder om det. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 2 måneder i sidst- 
nævnte tilfælde. 

Stk. 10. Medlemmer der ønsker at opstille til bestyrelsesposter m.m., skal 
i tilfælde 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 regionens og Danske Vandværkers 
hjemmeside. 

Stk. 12. Regionen kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. 
Opløsning kan kun ske, hvis ¾ af samtlige stemmeberettigede 
stemmer herfor. 
Hvis dette ikke er muligt, indkaldes til ekstraordinær generalforsam- 
ling, hvor almindelig stemmeflerhed gælder. 
Ved regionens ophævelse skal eventuel formue tilfalde regionens 
medlemmer i regionen i forhold til indbetalt kontingent for det sene- 
ste regnskabsår. 

Stk. 13. Underliggende vedtægter må ikke stride imod nærværende vedtæg- 
ter. 

 

§ 7. Regionsbestyrelsen 
 
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, valgt blandt de 

stemmeberettigede medlemmer i regionen for 2 år ad gangen, 
idet der hvert år afgår henholdsvis 2 i lige år og 3 i ulige år. 
Genvalg kan finde sted. 
 

Forslag til ny stk. 1  
Stk. 1. Regionsbestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt 

bestyrelserne i den enkelte regions forbrugerejede og 
forbrugerstyrede vandværker blandt vandværkernes 
bestyrelsesmedlemmer samt ansatte, der opstilles af 
vandværksbestyrelsen i det vandværk, hvor personen er ansat. 

 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, idet der hvert 
år skiftevis afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Ved ulige antal 
bestyrelsesmedlemmer afgår flertallet i ulige år. Genvalg kan finde 
sted. 

 
 
 

 
 

Tilføjelse af ny stk. 2 
Stk. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer indgår i Danske Vandværkers 

Repræsentantskab, som er Danske Vandværkers højeste 
myndighed. 

 
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kas- 

serer og sekretær. 
Formand og næstformand indgår i Danske Vandværkers bestyrelse. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til 
stede. 
 

Forslag til ny formulering af stk. 2, som ændres til stk. 3  
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, 

kasserer og sekretær. Formand og næstformand indgår i Danske 
Vandværkers Landsbestyrelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af 
stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. 
 

Stk. 4. Bestyrelsen varetager det daglige foreningsvirke og fastsætter selv 
sin forretningsorden. 

Stk. 5. Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter Statens regler for påkræve- 
de rejser og dokumenterede udgifter i forbindelse med foreningens 
drift. 

Stk. 6. Bestyrelsen kan efter aftale med Danske Vandværker indhente eks- 
tern ekspertbistand. 

Stk. 7. Foreningen tegnes af formanden eller næstformand i forening med 
et bestyrelsesmedlem. Bank- og postprokura kan meddeles 
formanden, et bestyrelsesmedlem eller foreningens kontor. 
Optagelse af lån kan ske ved budgetoplæg til Danske Vandværker 
efter godkendelse af generalforsamlingen og med hele bestyrelsens 
underskrift. 

Stk. 8. Der skal fra hvert bestyrelsesmøde føres beslutningsreferat over det 
på mødet vedtagne. 
Referatet underskrives af mødedeltagerne. 
Kopi sendes til Danske Vandværker. 

 

§ 8 Vandråd 
 
Stk. 1. I hver kommune, med flere almene vandforsyninger, etableres et 

Vandråd. 
Stk. 2. Vandrådet fastsætter selv sin organisation og forretningsorden. 
Stk. 3. Vandrådet vælger en bestyrelse, som konstituerer sig med 

formand og næstformand. 
Stk. 4. Regionen opretter et Regionsvandråd med 1-2 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 foreningsmæssige 
opgaver og interesser. 

 

§ 9 Budget og regnskabsprocedure 
 

Første kvartal. 
Stk. 1. Danske Vandværker udmelder retningslinjer (herunder fremskriv- 

ningsprocent) for det kommende års regionsbudgetter. 
Stk. 2. Regionens budgetforslag behandles på møde i Danske Vandværker. 

 
Andet kvartal. 

Stk. 3. Regionerne afholder generalforsamling, 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 medlemskontingent, såfremt den af- 
talte fremskrivning (dyrtid) ikke kan fastholdes. 

 
Fjerde kvartal. 

Stk. 5. Budgetforslaget godkendes endeligt på det årlige repræsentant- 
skabsmøde, hvor sidste års regnskab ligeledes fremlægges til god- 
kendelse.  

 
Forslag til ny § 9 Regnskab og budget 
 
Stk. 1. Regionens regnskab er kalenderåret. 
Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 

 
Stk. 3. Bestyrelsen kan herudover antage en godkendt revisor. 
Stk. 4. Regnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. 
Stk. 5. Repræsentantskabet i Danske Vandværker udmelder regionernes 

tilskudsbeløb, hvorefter regionsbestyrelsen udarbejder budgetforslag 
for det kommende år, som forelægges til generalforsamlingens 
godkendelse. 

 
§ 10. Regnskab 

 
Stk. 1. Regionens regnskab er kalenderåret. 
Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 

 
Stk. 3. Bestyrelsen kan herudover antage en godkendt revisor. 
Stk. 4. Regnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. 

 
Hele § 10 udgår. 
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§ 9 Budget og regnskabsprocedure 

Første kvartal.
Stk. 1. Danske Vandværker udmelder retningslinjer (herunder fremskriv- 

ningsprocent) for det kommende års regionsbudgetter.
Stk. 2. Regionens budgetforslag behandles på møde i Danske Vandværker.

Andet kvartal.
Stk. 3. Regionerne afholder generalforsamling, 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 medlemskontingent, såfremt den af- 
talte fremskrivning (dyrtid) ikke kan fastholdes.

Fjerde kvartal.

Stk. 5. Budgetforslaget godkendes endeligt på det årlige repræsentant- 
skabsmøde, hvor sidste års regnskab ligeledes fremlægges til god- 
kendelse.  

Forslag til ny § 9 Regnskab og budget 

Stk. 1. Regionens regnskabsår er kalenderåret. 
Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 

Stk. 3. Bestyrelsen kan herudover antage en godkendt revisor. 
Stk. 4. Regnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. 
Stk. 5. Repræsentantskabet i Danske Vandværker udmelder regionernes 

tilskudsbeløb, hvorefter regionsbestyrelsen udarbejder budgetforslag 
for det kommende år, som forelægges til generalforsamlingens 
godkendelse. 

§ 10. Regnskab

Stk. 1. Regionens regnskab er kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 3. Bestyrelsen kan herudover antage en godkendt revisor.
Stk. 4. Regnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. 

Hele § 10 udgår. 

§ 10. Ikrafttræden 
 
Nærværende vedtægter er forelagt til vedtagelse på den ordinære 
generalforsamling den [dato]. 

 
Ikrafttrædelse sker ved vedtagelsen. 
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SekretariatLandsbestyrelse

Repræsentation (juridisk ansvarlig)

Udvalg

Vandråd Netværks
fora

Teknisk
Forum

UdførendeOverordnede ledelse

Danske Vandværkers
foreningsstruktur 2020 Deltagende / observatør 

Medlemsvandværker

Direktør

Består af formand og næstformand fra hver 
region.

Formål: Har den overordnede ledelse af 
foreningen under ansvar overfor repræsentant
skabet og udøver denne ved beslutninger på 
bestyrelsesmøderne. 

Opgave: Træffer de overordnede politiske og 
administrative beslutninger. Landsbestyrelsen 
ansætter og afskediger direktøren.   

Landsbestyrelsens beslutninger effektueres 
via sekretariatet. 

Medarbejdere
Personale

10

10

Repræsentantskab

Øverste myndighed
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rd
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eg
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n

 M
id

t

R
eg
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 S
yd

R
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 F
yn
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 Ø
st

Består af bestyrelsesmedlemmerne fra foreningens 
fem regionsbestyrelser og leverer medlemmer til 
ad hocudvalg, vandrådsforum og kursusudvalg.

Formål: Godkender budget og regnskab,
foreningens politiske organisation og 
overordnede politik og strategi samt vedtægter 
efter indstilling fra landsbestyrelsen.

Regioner 
Regionens formål er repræsentation i de 
offentlige myndigheders råd og udvalg på 
regionalt og lokalt niveau og herved styrke 
den decentrale vandforsyning. Afholder diverse 
kurser, virksomhedsbesøg m.v. såvel regionalt 
som kommunalt og står for kontakt til vandråd.

28

5 5 5 5 8

Kursus
udvalg

Ad hoc
udvalg

6 5

Vandråds
forum

Direktøren har ansvaret for foreningens 
daglige drift med ansvar umiddelbart 
overfor landsformanden. Direktøren ansætter 
og afskediger sekretariatets medarbejdere.

SekretariatLandsbestyrelse

Repræsentation (juridisk ansvarlig)

Udvalg

Vandråd Netværks
fora

Teknisk
Forum

UdførendeOverordnede ledelse

Danske Vandværkers
foreningsstruktur 2020 Deltagende / observatør 

Medlemsvandværker

Direktør

Består af formand og næstformand fra hver 
region.

Formål: Har den overordnede ledelse af 
foreningen under ansvar overfor repræsentant
skabet og udøver denne ved beslutninger på 
bestyrelsesmøderne. 

Opgave: Træffer de overordnede politiske og 
administrative beslutninger. Landsbestyrelsen 
ansætter og afskediger direktøren.   

Landsbestyrelsens beslutninger effektueres 
via sekretariatet. 
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Består af bestyrelsesmedlemmerne fra foreningens 
fem regionsbestyrelser og leverer medlemmer til 
ad hocudvalg, vandrådsforum og kursusudvalg.

Formål: Godkender budget og regnskab,
foreningens politiske organisation og 
overordnede politik og strategi samt vedtægter 
efter indstilling fra landsbestyrelsen.

Regioner 
Regionens formål er repræsentation i de 
offentlige myndigheders råd og udvalg på 
regionalt og lokalt niveau og herved styrke 
den decentrale vandforsyning. Afholder diverse 
kurser, virksomhedsbesøg m.v. såvel regionalt 
som kommunalt og står for kontakt til vandråd.
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Direktøren har ansvaret for foreningens 
daglige drift med ansvar umiddelbart 
overfor landsformanden. Direktøren ansætter 
og afskediger sekretariatets medarbejdere.

Danske Vandværkers foreningsstruktur 2020

Organisationsdiagram
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Ledelsespåtegning 

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

31. december 2019 for Danske Vandværker Region Fyn.

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

finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultat af foreningens aktiviteter for 

regnskabsåret 1. januar  31. december 2019.

Broby, den

Danske Vandværker Region Fyn 
Årsrapport 

2019

Årsrapporten er fremlagt  og  godkendt på 

regionens ordinære generalforsamling

24. april 2019

Dirigent

Årsregnskab og budget
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Erklæring folkevalgte revisorer 
1. januar - 31. december 2019

Resultatopgørelse  

Til medlemmerne i Danske Vandværker Region Fyn 

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

gifter er dokumenteret ved bilag. Beholdningen, der er indestående i Sparekassen SjællandFyn, er i

overensstemmelse 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.

Årsregnskab og budget
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Balance 
31. december 2019

Noter

Årsregnskab og budget
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Budgetoplæg 2020

Bent Lollesgaard
Medlem af landsbestyrelsen
Formand i Region Fyn
Formand for Brobyværk Andelsvandværk
Birkevej 91, 5672 Broby
Tlf.: 5179 5898
Mail: bl@danskevv.dk

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

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

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

Thaya Sinnathurai 
Kasserer for Morud Vandværk
Dalvej 5, 5462 Morud
Tlf.: 20 27 45 99
Mail: ths@danskevv.dk

Region Fyn

151 vandværker

14.330.638  m3 vand 
udpumpet

Årsregnskab og budget Bestyrelse i Region Fyn
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På regionens generalforsamling 
er der valg til Teknisk Forum

Teknisk Forum er vores tekniske viden
tank, som mødes fire gange om året for 
at samle og dele viden og erfaringer om 
tekniske aspekter i vandsektoren.

Forummet kommunikerer iagttagelser og 
viden om vandforsyningsteknik til sekre
tariatet, der sørger for, at viden formidles 
i diverse medier til gavn for alle Danske 
Vandværkers medlemmer.

Det er Danske Vandværkers landsbesty
relse, der formulerer faglige og tekniske 
emner, som Teknisk Forum arbejder med.

Valg
Ansatte driftsfolk fra et vandværk, der er 
medlem af Danske Vandværker, kan væl
ges ind i Teknisk Forum. Der kan maksi
malt vælges to driftsfolk og én suppleant 
fra hver region.

I Teknisk Forums kommissorie kan du 
læse mere om, hvordan man stiller op til 
valg. 

Find kommissoriet på Danskevv.dk > 
Om os > Udvalg > Teknisk Forum 

 

 

Vidste du, at Teknisk Forum har bidraget til en lang række værktøjer, kataloger 
og artikler, som du kan bruge i arbejdet på dit vandværk? Forummet har blandt 
andet været med til at udarbejde: 

	Katalog om blødgøring af drikkevand: Kataloget hjælper bestyrelser og 
forbrugere, når de overvejer at etablere central blødgøring på vandværkerne. 
Find kataloget på Danskevv.dk > Viden om > Vandværket > Katalog om 
blødgøring af drikkevand

	Inspirationskatalog med gode råd til at sænke energiforbruget de rigtige 
steder på vandværket. Find kataloget på Danskevv.dk > Viden om > 
Vandværket > Sådan sænker I energiforbruget

	Værktøj til at beregne de økonomiske konsekvenser af en frakobling for både 
storforbruger og vandværk. Find værktøjet under Viden om > Administration > 
Beregning af konsekvensen af storforbrugeres frakobling 

Årsberetning for 
Teknisk Forum

Find årsberetningen for 2019 på 
Danskevv.dk > Om os > Udvalg > 
Teknisk Forum

I 2020 arbejder Teknisk Forum 
blandt andet med: 

	Vandkvalitet i forbindelse med 
private blødgøringsanlæg

	Videregående vandbehandling i 
forhold til pesticider, både bakte
riologisk, kemisk mm. 

	Energibesparelser 

	Det topmoderne lille vandværk  
hvordan ser det teknisk ud? 

	Boringer: Tæthedskontrol og  
sikker forsegling af boringer

Valg til Teknisk Forum
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Assens Kommune
Kai Egede Jensen
Tlf.: 41 23 45 04
Mail: kegj@vd.dk

Fåborg-Midtfyn Kommune
Bjarne Nebel
Tlf.: 27 28 66 28 
Mail: bjn@midtfynsvand.dk

Kerteminde Kommune
Malene Loff Skræ
Tlf.: 63 25 33 15
Mail: ml@kertemindeforsyning.dk

Langeland Kommune
Jørgen Nielsen
Tlf.: 21 61 54 40
Mail: dragelykkegaard@dragelykkegaard.dk

Middelfart Kommune
Jan Larsen
Tlf.: 51 38 42 99
Mail: jan@strib.dk

Nordfyns Kommune
Steen Pedersen
Tlf.: 20 47 19 58
Mail: steenpedersen@spejdernet.dk

Nyborg Kommune
Søren Fredslund
Tlf.: 21 26 96 61
Mail: sfh@live.dk

Odense Kommune
Henning Jensen
Tlf.: 40 16 04 46
Mail: nv@nvvand.dk

Svendborg Kommune
Frede Jensen
Tlf.: 61 13 17 90
Mail: fredejensen51@gmail.com

Ærø
Frode Madsen
Tlf.: 23 61 63 28
Mail: post@risevand.dk

Vandråd: Kontaktpersoner Det får du for kontingentet

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  2.550,00 kr.

Antal forbrugere = 760 x 2,00 kr.  1.520,00 kr.

Antal udpumpede kubikmeter =  

94.691 x 0,03 kr.   2.840,73 kr.

I alt  6.910,73 kr.

Kontingent i 2020 

Dit kontingent består af tre satser:

Grundsats:  2.550 kr. 

Antal forbrugere:  2,00 kr. pr. forbruger

Udpumpede m3 vand: 0,03 kr. pr. m3



Solrød Center 20 C          www.danskevv.dk

2680 Solrød Strand         info@danskevv.dk

Arrangementer 2020
2. september Generalforsamling

10. september Vandanalyser: Analysepakker og risikovurdering (webinar)

14. september  Graveskader (webinar)

15. september IT sikkerhed - er I sikret mod hackerangreb?

29. september Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

6. oktober Vandværksøkonomi og bogføring

8. oktober  HR - Den nye ferielov, opfølgning (webinar)

20. oktober  Rekruttering af frivillige (online kursus)

21. oktober Vandværksjura og regler   

5. november  Grundlæggende vandforsyning (webinar)

10. november  Digitalt vandværk: Sådan når du forbrugerne (webinar)

12. november  Ledernetværksmøde

18. november  Persondata – hvad er nyt? (webinar)

Find dit kursus og tilmeld dig på www.danskevv.dk > Arrangementer


