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Generalforsamling i Region Midt den 21. april 2018 

Af Niels Christian Ravn, formand, Region Midt. 

Som, der er traditionen for, blev generalforsamlingen i Region Midt igen afholdt på Pejsegården i 

Brædstrup, der uafhængig af om vi er få eller mange, har de faciliteter, der er behov for, og hvor vi 

erfaringsmæssigt bliver godt modtaget og bespist. 

 

Bestyrelsen var forud for generalforsamlingen blevet opfordret til at afholde generalforsamlingen på 

skift geografisk spredt rundt i regionen, for om muligt, ind imellem, at komme tættere på de 

medlemmer der vurderer kørselsafstanden til Brædstrup som værende i overkanten. Bestyrelsen har 

derfor undersøgt alternative muligheder, til dels hjulpet af udfyldte spørgeskemaer, for placering af 

kommende generalforsamlinger. Ligeledes har bestyrelsen overvejet om afholdelsen en lørdag 

eftermiddag er de bedste betingelser for at holde alle interesserede efter at have rejst sig fra et 

veldækket frokostbord for derefter at være tvunget til at høre en til dels monoton beretning, der 

selvfølgelig forsøges på alle tænkelige måder at gøres så spændende som overhovedet muligt. 

 

Ligeledes som traditionen byder, når Region Midt afholder generalforsamling var vejret med os. 

Bestyrelsen kunne således på den første rigtige forårsdag byde velkommen til 84 fremmødte 

repræsenterende 44 medlemsvandværker, hvilket til dels opfylder bestyrelsens spinkle håb om at rigtig 

mange af vore medlemmer ville møde op og bidrage til en indholdsrig eftermiddag, idet vi kan glæde 

os over at den i mange år registrerede tilbagegang i fremmødet er stoppet. Bestyrelsen havde 

selvfølgelig gerne set endnu flere tilstede. Det er en travl tid for mange, og de lange afstande i vores 

region kan vi desværre ikke undgå. Derfor må det formodes at mange har valgt at spare køreturen i 

tiltro til, at de fremmødte vil varetage alle medlemmers interesse og tage vare om det formelle, for selv 

senere at nøjes med at kunne blive orienteret ved læsning af referater mv. på Danske Vandværkers 

hjemmeside under Region Midt. 

 

Efter regionsformanden havde budt velkommen, præciserede han eftermiddagens program, og berørte 

kort de organisationsændringer med afskedigelse, og den verserende sag med indberetning til 

Konkurrencestyrelsen, der var foregået i foreningen i marts måned, samt at bestyrelsen vurderede, at 

alle gerne så disse hændelser berørt forud for den egentlige generalforsamling, og derfor forhåbentlig 

kunne rundes af uden at påvirke generalforsamlingen. Indlægget med Landsformanden, Ole Wiil, var 

derfor valgt flyttet fra senere på eftermiddagens progran, til forud for den egentlige generalforsamling. 

Indlægget blev gennemført til alles tilfredshed uden behov for supplerende uddybende spørgsmål fra 

forsamlingen.  

 

Som dirigent for generalforsamlingen blev efter indstilling fra bestyrelsen valgt, Peter Houmøller fra 

Horsens Vandråd, der på en inspirerende måde formåede at lede os gennem generalforsamlingens 

traditionelle punkter. 

 

Fremmødte kunne herefter læne sig tilbage for at høre bestyrelsens beretning, der i år var lidt længere 

end sædvanlig, idet bestyrelsen i beretningen, ud over de sædvanlige opremsninger af antal møder mv., 

også havde et ønske om at favne bredt og fremkomme med så mange oplysninger som overhovedet 

muligt om bestyrelsens vandværksfaglige og politiske virke i det forgangne år. Kursusaktiviteterne i 

2017 blev specielt fremhævet, idet der glædeligt kunne konstateres, at det var lykkedes at vælge og 

udmelde antal af aftenkurser tilpasset det forventede og aktuelle behov uden et stort antal aflysninger. I 

alt har 360 deltagere frekventeret de 11 gennemførte aftenkurser ud af 12 udmeldte, og i alt har 74 

deltagere frekventeret de 3 temamøder ud af 4 udmeldte. Hvilket må siges at være meget 

tilfredsstillende. Bestyrelsen takkede både kursusdeltagere og instruktører, og formanden nævnte at 
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instruktørerne er meget engagerede og absolut interesserede og spørger altid ind til hvordan 

undervisningen bliver modtaget og værdsat af fremmødte, samt hvordan der svares på spørgeskemaer. 

 

Som spørgsmål eller kommentar til formandens beretning blev der af en af deltagerne fremført, støttet 

af en mail tilsendt forud for generalforsamlingen fra et vandråd, at regionsbestyrelsen ikke må glemme 

de mindre vandværker og opfordres til at arbejde for og fremme de mindre vandværkers behov. 

Endvidere blev fremført at omtalen af sammenlægninger af vandværker til større vandværker bør fylde 

mindre i foreningen under henvisning til, at mange mindre samfund og forbrugere rundt i landet er 

virkelig glade for deres sidste fungerende andelsforetagende og ser ingen behov for sammenlægninger 

på trods af- og vel vidende, at der af politikere som et resultat af tiden, og fra større vandforsyninger er 

et konstant behov for at ekspandere.  

 

Efter beretningen blev regnskabet fremlagt af kassereren, der kunne præsentere et mindre overskud til 

videreførelse til næste års aktiviteter. Bestyrelsen skeler i planlægningen af aktiviteter, det enkelte år, 

ikke til hvor mange penge der er i kassen, og at de nødvendigvis skal bruges, idet der stræbes efter at 

forvalte midlerne fornuftigt og til gavn for medlemmerne. 

 

Valg til bestyrelsen gav genvalg til henholdsvis Niels Christian Ravn og Villy Dahl Andersen. Valg af 

suppleanter medførte, at der blev brug for de omdelte stemmesedler, hvilket til alles overraskelse 

virkede uden konstaterede fejl, og gav genvalg til Stefen G. Jensen og nyvalg til Aksel Larsen. Som 

revisor og revisorsuppleant genvalgtes Eigil Størum og Gregers Thomsen. 

 

Som et ekstra tilbud havde bestyrelsen stillet forslag til ”Orientering til forbrugerne” vedrørende 

Personeldatabeskyttelse og IT-sikkerhed til fri afbenyttelse, hvilket rigtig mange tog vel imod med 

efterfølgende email af standardtekster de kommende dage til i alt 42 adressater. 

Herudover blev der givet udtryk for at regionen skal genoptage her til efteråret de gennem flere år 

afholdte ”Tema-møder” spredt rund i regionen for vandværker i alle størrelser, hvor det er dagligdags 

problemer, der er i højsæde, og hvor alle kan komme til orde. Et tiltag, der af de mange der har 

deltaget, er blevet fortalt som et længe værende ønske, der til alles tilfredshed har bidraget til 

videnformidling medlemmerne imellem.  

 

Efter en kort pause overtog konsulent Thomas Lyhne fra konsulentfirmaet Pluss ordet og gennemgik 

”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”. 

 

Eftermiddagen afsluttedes med valg til ”Teknisk Forum”, hvor bestyrelsesmedlem Henrik Harregaard 

Jordalen blev genvalg, og Thorbjørn Madsen ligeledes genvalg som suppleant.   

 

Bestyrelsen i Region Midt takker sluttelig alle for fremmødet, og den store interesse der har kunnet 

spores året igennem, både ved direkte henvendelser og på kurser og tema-møder, og som altid opleves 

når vandværksfolk mødes til en faglig god snak.  

 

Med venlig hilsen 

Niels Christian Ravn 

På vegne af bestyrelsen 

 


