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Viborgvej 780 
8471 Sabro
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Indkaldelse til 
generalforsamling
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Velkommen til generalforsamling
Fra bestyrelsen i Region Midt skal der igen 
i år lyde et velkommen til alle fremmødte 
her til den årlige ordinære generalforsam-
ling i Region Midt. Hertil en særlig vel-
komst til de medlemmer, der ikke tidligere 
har deltaget, men som har prioriteret 
dagen og ladet sig overtale til at møde op, 
og nu sammen med kollegaer har mulig-
hed for at sætte deres præg på eftermid-
dagen og regionsbestyrelsens virke i det 
kommende år.

Generalforsamlingen afholdes for første 
gang på Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 
8471 Sabro. For om muligt at tilgodese 

ønsker fra medlemmerne om at kompen-
sere for de store afstande ved fremover at 
afholde generalforsamlingen geografisk 
spredt rundt i regionen. 

Dagen i dag drejer sig ikke kun om det 
formelle ved en generalforsamling, men 
i lige så høj grad om, at vi mødes med 
kollegaer og får netværket og hilst på 
hinanden. At der så tillige er mulighed for 
at få vendt nogle udfordringer og få be- el-
ler afkræftet samt få sat ord på, hvad den 
enkelte har læst eller hørt, gør jo ikke da-
gen ringere. Vi i Region Midts bestyrelse, 
vand rådene og vandværksbestyrelserne 
imellem kender efterhånden hinanden og 

Året der gik

Bestyrelsen i Region Midt inviterer til 
gene ralforsamling lørdag 27. april på 
Hotel Sabro Kro i Sabro.

Vi starter kl. 12.00 med frokost – hvor 
kroens buffet med drikkevarer vil blive 
serveret.

Frokost og drikkevarer er gratis, 
men af hensyn til planlægningen er 
det nødvendigt, at du tilmelder dig 
senest onsdag 17. april via Danske 
Vandværkers hjemmeside: danskevv.dk > 
Arrangementer > Generalforsamling

Forord

https://www.danskevv.dk/arrangementer/generalforsamling-7/
https://www.danskevv.dk/arrangementer/generalforsamling-7/
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er gode til at tale sammen samt gensidig 
hjælpe hinanden i driften af vores fæl-
les interesse - de sidste tilbageværende 
fællesskaber i de mindre bysamfund, 
de forbrugerejede og forbrugerstyrede 
vandværker. Med andre ord brænder vi for 
at gøre alt til alles tilfredshed, og er vel det 
der kaldes ”ildsjæle” inden for vandforsy-
ning, hvilket vi skal være stolte over. At vi 
så ikke altid kan gøre alle tilfredse og få 
den ros, vi måske fortjener af de forbruge-
re, vi arbejder for, er desværre beklageligt, 
men vel også forventeligt.

Vandsektoren har fortsat stor bevågen-
hed fra myndighederne og politikerne, og 
som vi alle ved, er det ikke en løsning og en 
farbar vej overhovedet ”at lade stå til” og 
håbe, at tiden løser eventuelle problemer 

for os. Heldigvis kan vi glæde os over at 
året 2018 har været et anderledes positivt 
år med et langt mindre antal af nye forord-
ninger og krav fra myndighederne. 

Lad os som det første glæde os over 
de lettelser og ændringer, der langt om 
længe er blevet gennemført. Eksempelvis 
skal nævnes den for de medlemmer, der 
er omfattet af vandsektorloven, positive 
afgørelse i skattesagen, samt mulighed 
for at komme ud af Vandsektorloven for 
vandforsyninger op til 800.000 m3. 

Af andre positive ændringer kan vi 
ligeledes glæde os over, at vejledningen 
for kontrol af vandmålere er ændret, 
samt den indgåede aftale om beskyttelse 
af grundvandet ved etablering af 
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boringsnære beskyttelseszoner (BNBO) 
med diverse mulige restriktioner.

Kursusplanlægning og afvikling er efter-
hånden en af de mere krævende opgaver 
for regionsbestyrelsen, og ikke mindst at 
udbud og efterspørgsel er tilpasset det 
forventede aktuelle behov det pågæl-
dende år. Glædeligt er det at konstatere, 

at det i 2018 er lykkedes at gennemføre 
11 aftenkurser i regionen med i alt 162 
deltagere.

Vel mødt til en god dag.

Med venlig hilsen
bestyrelsen i Region Midt
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Niels Chr. Ravn
Medlem af landsbestyrelsen
Formand i Region Midt, Kursusansvarlig  
Ribesvej 4
7470 Karup
Tlf.: 2073 4885
Mail: ncr@danskevv.dk

Villy Dahl Andersen
Medlem af landsbestyrelsen  
Næstformand i Region Midt
Åvænget 37 B
7480 Vildbjerg
Tlf.: 4038 6341
Mail: vda@danskevv.dk

Willy Tang
Bestyrelsesmedlem
Frøkærparken 102
8320 Mårslet
Tlf.: 2349 9799
Mail: wt@danskevv.dk

Jens Ole Skovgaard Jensen
Kasserer
Vejlebakken 17, Låstrup
8832 Skals
Tlf.: 6127 2910
Mail: josj@danskevv.dk

Anders Kaa
Sekretær
Bygvænget 5
8340 Malling
Tlf.: 4041 8036
Mail: ak@danskevv.dk

Bestyrelse i Region Midt

Region Midt

523 vandværker

46.542.964 m3 vand 
udpumpet

Antal medlemmer i 
Danske Vandværker 
på landsplan: 
1854 vandværker 
og 292 virksomheder
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A:  Generalforsamling  
 Lørdag 27. april 2019 på Hotel Sabro Kro

 
Dagsorden:

1. Formanden byder velkommen.

2. Valg af stemmetællere.

3. Valg af dirigent.

4. Bestyrelsens beretning.

5. Indkomne forslag.

6. Regionens regnskab (for 2018) forelægges til godkendelse, og regnskabet for  
 Danske Vandværker (2017) forelægges til orientering.

7. Godkendelse af regionens budgetoplæg.

8. Valg af bestyrelse. På valg er: 
  Willy Tang, Mårslet.     
  Jens Ole Skovgaard Jensen, Låstrup. 
  Anders Kaa, Malling. 

9. Valg af suppleanter. På valg er: 
  Steffen G. Lauridsen, Gl. Rye. 
  Axel Larsen, Ginnerup.

10. Valg af revisor. På valg er:  
  Bernt Nielsen, Gassum. 
 Valg af revisorsuppleanter. På valg er:  
  Gregers Thomsen, Thorning.  

11. Eventuelt.

Program

Frokost kl. 12:00
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Program

Kl. 12.00 Fremmøde 
  Forud for generalforsamlingen inviterer Region Midt på frokost,  
  hvor kroens buffet med drikkevarer vil blive serveret.

Kl. 13.00 Generalforsamlingen starter 
  Under generalforsamlingen serveres kaffe med tilbehør.

Eftermiddagen  D:  Afholdelse af valg til Teknisk Forum 
        På valg som bestyrelsesmedlem er:  
                Allan Jensen, Hesselager-Kolt. 
        På valg som suppleant er:  
              Thorbjørn Madsen, Vildbjerg.

Tilmelding: Deltagelse i selve generalforsamlingen er naturligvis gratis og uden 
tilmelding. Deltagelse i frokosten kræver en tilmelding på Danske Vandværkers 
hjemmeside: danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamling

B:  Indlæg ved direktør Susan Münster 
Status, strategiske fokusområder og projekt  
fremtidssikring.

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

 

https://www.danskevv.dk/arrangementer/generalforsamling-7/
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Region Midt: Ledelsespåtegning

Regnskab Region Midt
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Region Midt: Regnskab og budget
Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2018
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Region Midt: Balance

Regnskab Region Midt

Aktiver

Passiver
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Region Midt: Egenkapitalopgørelse
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Region Midt: Noter

Regnskab Region Midt
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Region Midt: Regnskab og budget

Regnskab Region Midt

Danske Vandværker Region Midt Budget 2018 Regnskab 2018 Budget 2019 Budget 2020*

Indtægter
10000 Kontingentoverførsel (Danske Vandværker) 310.332  310.332  313.435  316.216 
15010 Renter af indestående 500  100  0 
13110 Kursusindtægter 0  31.320  70.000  60.000 
Indtægter i alt 310.832  341.752  383.435  376.216 

Udgifter
12010 Best. Honorarer 105.114  105.114  106.165  107.107 

12020 ‐ 12040 Bestyrelsesmøder 35.000  29.908  40.000  40.000 

13120 ‐ 13150 Vandrådsmøder 30.000  10.706  30.000  30.000 
13220 ‐ 13250 Regionsgeneralforsamling 40.000  39.427  40.000  50.000 

13320 ‐ 13350 Tema & Øvrige møder 60.000  13.980  60.000  45.000 

14110 Kontorartikler (EDB) 10.000  239  5.000  5.000 

14120 Porto og gebyrer 3.000  3.335  3.000  4.000 
12050 Telefon og IT 18.873  18.873  19.062  20.000 
14130 Abonnementer 4.000  2.073  3.000  3.000 
14140 Småanskaffelser 6.000  0  2.000  2.000 
14125 Gaver 0  873  1.000  1.000 

14160 Revision 12.000  10.700  12.000  12.000 

Kursusvirksomhed
13020 ‐ 13060 Kursusudgifter 0  53.867  70.000  60.000 

15020 Renteudgifter 64  0  0 
Kursregulering aktier 0  0 

Udgifter i alt 323.987  289.159  391.227  379.107 

Årets resultat ‐13.155  52.593  ‐7.792  ‐2.891 

* Budget 2020 (Forslag)
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Danske Vandværker: Resultatopgørelse

Regnskab Danske Vandværker

1. januar 2017 – 31. december 2017

Ikke revideret budget
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Regnskab Danske Vandværker

Balance pr. 31. december 2017 

Danske Vandværker: Balance

Aktiver

Denne resultatopgørelse og balance er et uddrag af Danske 
Vandværkers årsopgørelse for 2017 med det reviderede regnskab. Du finder

 årsrapporten i sin fulde længde på danskevv.dk > Om os > Hvem er vi

https://www.danskevv.dk/om-os/hvem-er-vi/
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Danske Vandværker: Balance

Danske Vandværker: Egenkapitalopgørelse

Balance pr. 31. december 2017 

Passiver
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Teknisk Forum

Teknisk Forum: Vores tekniske videntank

Danske Vandværker har et forum med 
vandværksfolk, som opsamler og videre-
formidler teknisk viden og erfaring med 
vandværksdrift. 

Teknisk Forum består af driftsfolk, som 
mødes fire gange om året. På møderne 
går snakken og videndelingen livligt på 
kryds og tværs af bordet, og det kom-
mer der gode resultater ud af til gavn for 
andre vandværker. 

Det er Danske Vandværkers landsbesty-
relse, der formulerer faglige og tekniske 
emner, som Teknisk Forum arbejder med, 
og arbejdet i Teknisk Forum bidrager til 
håndbøger, kataloger og artikler til Vand-
posten. 

I tæt samarbejde med sekretariatet 
udvikler Teknisk Forum også konkrete 
værktøjer, der kan hjælpe vandværkerne i 
dagligdagen.

Årsberetning

På Danske Vandværkers hjemmeside 
kan du se, hvad Teknisk Forum har 
arbejdet med i 2018.

Find årsberetningen under 
Om os > Udvalg > Teknisk Forum

https://www.danskevv.dk/om-os/udvalg/teknisk-forum/
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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.

Vidste du, at du på Danske Vand-
værkers hjemmeside har adgang 
til værktøjer, artikler mm., som 
Teknisk Forum har bidraget til?

FIND FOR EKSEMPEL:
•	 Et værktøj til at beregne de 

økonomiske konsekvenser af en 
frakobling for både storforbru-
ger og vandværk. Find værktøjet 
under Viden om > Administration 
> Beregning af konsekvensen af 
storforbrugeres frakobling

•	 Et værktøj til løbende at samle 
data. Find værktøjet under 
Viden om > Vandsektorlov > 
Performance benchmarking

•	 En artikel, som handler om 
grundvandssænkning med suge-
spidsanlæg. Artiklen blev bragt i 
januar 2018 på side 53 og kan fin-
des under Presse > Vores medier 
og publikationer > Vandposten 

https://www.danskevv.dk/viden-om/administration/beregning-af-konsekvensen-af-storforbrugeres-frakobling/
https://www.danskevv.dk/viden-om/administration/beregning-af-konsekvensen-af-storforbrugeres-frakobling/
https://www.danskevv.dk/viden-om/administration/beregning-af-konsekvensen-af-storforbrugeres-frakobling/
https://www.danskevv.dk/viden-om/vandsektorlov-information-guides-og-vaerktoejer/performancebenchmarking-sammenligning-vaerktoej-hjaelp-til-selvhjaelp/
https://www.danskevv.dk/viden-om/vandsektorlov-information-guides-og-vaerktoejer/performancebenchmarking-sammenligning-vaerktoej-hjaelp-til-selvhjaelp/
https://www.danskevv.dk/presse/vores-medier-og-publikationer/vandposten/
https://www.danskevv.dk/presse/vores-medier-og-publikationer/vandposten/
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Forbehold for trykfejl.

Arrangementer

Arrangementer

2. maj 2019 Pejsegården Brædstrup: Grundlæggende 
 om bestyrelsens ansvar og opgaver, 
 samt kodeks  for godt bestyrelsesarbejde.

18. sep. 2019 Auning Kro: Udbudsregler. Lav et godt udbudsmateriale.

26. sep. 2019 Låsby Kro: Kvalitetssikring, fejlfinding og risikovurdering.

30. sep. 2019 Pejsegården Brædstrup:  
 Vandkvalitet-Egenkontrol og desinficering.

10. okt. 2019 Pejsegården Brædstrup: Vandværkets økonomi.
  
23. okt. 2019 Låsby Kro: Elektroniske,s fjernaflæste målere.
  
29. okt. 2019 Låsby Kro: Tema møde.
 
31. okt. 2019 Pejsegården Brædstrup: Tema møde.

12. nov. 2019 Pejsegården Brædstrup:  
 BNBO, indsatsplaner og pesticidtruslen.
  
12. nov. 2019 Auning Kro: BNBO, indsatsplaner og pesticidtruslen.  

28. nov. 2019 Låsby Kro: Vandsektorloven. Hvad betyder den for dig.

2019
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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.



Solrød Center 20 C      www.danskevv.dk

2680 Solrød Strand     info@danskevv.dk


