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Demokratiets festdag 
– Region Nords Generalforsamling

Så er der igen mulighed for at møde 
op og gøre sin stemme gældende i den 
regionale afdeling af Danske Vandværker.

Vi må ikke glemme, at Danske Vandvær
ker er sat i verden for at fungere som 
netværk for alle de danske forbruger
ejede vandværker. I den nye bestyrelse er 
der enighed om, at vi vil skabe fornyelse 
gennem åbenhed og involvering. Region 

Nord skal være det naturlige bindeled 
mellem det enkelte vandværk og vores 
forening. 

Kom til vores generalforsamling og gør 
din indflydelse gældende. Vi vil fremover 
afvikle vores generalforsamlinger rundt 
i hele regionen, og vi vil arrangere den 
sammen med dig. Hvad ønsker du, at 
fremtiden skal bringe for din forening. 

Vi glæder os til at se dig.
Bestyrelsen i Region Nord.

Kom og 

vær med til 

at stemme 

vedtægts

ændringerne 

igennem

Indhold Forord

Velkommen til generalforsamling 
i Region Midt

Fra bestyrelsen i Region Midt skal der igen 
i år lyde et velkommen til alle fremmødte. 
Hertil en særlig velkomst til medlemmer, 
der ikke tidligere har deltaget, men som 
nu har prioriteret at møde op for at sætte 
deres præg på aftenens emner og forenin
gens virke i det kommende år.

Regionsbestyrelsen tilstræber at tilgodese 
ønsker fra medlemmerne, og derfor blev 
generalforsamlingen sidste år afholdt i re
gionens nordøstlige område på Sabro Kro, 
og som traditionen byder en lørdag. 

I år forsøger vi for første gang at afholde 
generalforsamlingen en hverdagsaften, 
og for at tilgodese medlemmer i regionens 
østlige kommuner har vi igen valgt Pejse
gården i Brædstrup. Vi er altid blevet godt 
modtaget og bespist på Pejsegården, som 
har de faciliteter, vi har behov for, uanset 
om vi er få eller mange. 

En anledning til at dele viden og netværke
Dagen i dag drejer sig ikke kun om det 
formelle ved en generalforsamling, men 
også om at vi mødes med kolleger for at 
netværke og hilse på hinanden. Samti

dig er der mulighed for at få vendt nogle 
udfordringer og få sat ord på, hvad den 
enkelte har læst eller hørt. 

I regionsbestyrelsen, vandrådene og vand
værksbestyrelserne kender vi efterhånden 
hinanden. Vi er gode til at tale sammen og 
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, og det skal vi være stolte af. 

Mulighed for at træde ud af den 
økonomiske regulering
2019 har været et godt år, hvor vi som 
valgte til bestyrelser for vandværker, har 
fået styr på rigtig mange af de udfordrin
ger, lovgivningen har velsignet os med. 

Foreningen har fået afsluttet og gennem
ført vigtige politiske ændringer til glæde 
for vandforsyninger omfattet af vand
sektorloven med mulighed for at træde ud 
af den økonomiske regulering, skattefrita
gelse, betaling til Forsyningssekretariatet 
og benchmarking. 
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Ændringer, der ikke mindst også er til 
glæde for de større vandværker, der ikke 
længere skal frygte at overskride 200 
kubik meter grænsen i situationer, hvor 
hjælp til mindre nabovandværker eller øn
ske om sammenlægning har været på tale.

Problem med pesticider skal løses
Fundet af pesticider og nedbrydnings
produkter fra pesticider i grundvandet er 
et problem, som også skal løses. 

Det er fortsat bestyrelsen en gåde, at der 
ikke for år tilbage er udstedt et forbud mod 
brugen af pesticider på udyrkede arealer, 
private parceller og ved tvangsmodning 
af spiselige afgrøder i landbruget med 
en mulig forurening af grundvandet som 
følgevirkning. 

Et forbud, der har stor opbakning i befolk
ningen og uden de store gener og økono
miske konsekvenser med indtægtstab, kan 
gennemføres her og nu.

Boringsnære beskyttelseszoner og 
indsatsplaner
Bekendtgørelsen om etablering af borings
nære beskyttelseszoner og indsatsplaner i 
det grundvandsdannende område vil uden 
tvivl blive den langt største udfordring, vi 
indtil videre har oplevet. 

Krav vil medføre mange overvejelser og 
et stort indblik af de berørte vandværks
bestyrelser, vel vidende at kommunerne 
har teten og skal tage over, hvis vand
værksbestyrelserne ikke magter opgaven. 

Kravene vil også give hidtil usete udgifter 
for forbrugerne, der skal betale de ind
tægtstab, som dyrkningsrestriktionerne og 
andre tiltag vil medføre.

Politisk bevågenhed
Vandsektoren har fortsat stor bevågenhed 
fra myndighederne og politikerne. 

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. 

Kurser
Kursusplanlægning og afvikling er fort
sat en af de mere krævende opgaver for 
regionsbestyrelsen i samarbejde med 
sekretariatet. 

Udbud og efterspørgsel er tilpasset det 
forventede aktuelle behov det pågældende 
år. Glædeligt er det at konstatere, at det 
i kalenderåret 2019, ud af 10 udmeldte 
kurser, er lykkedes at gennemføre 9 dag 
og aftenkurser i regionen med i alt 167 
deltagere.

Desværre måtte et af to temamøder 
aflyses pga. for få tilmeldte. En mødetype, 
hvor dagligdagsproblemer bliver vendt 
blandt kolleger, og derfor er populære ikke 
mindst blandt de mindre vandværker og 
nye bestyrelsesmedlemmer. 

Vel mødt til en god eftermiddag og aften.

Med venlig hilsen
bestyrelsen i Region Midt

Tilmelding:
Danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamling
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Program
Kl. 17.00 
Velkomst ved regionsformanden

Kl. 17.10
Orientering ved Danske Vandværkers landsformand Ole Wiil
Hør om visioner for fremtiden

Kl. 17.30 
Orientering ved foreningens direktør Susan Münster
Hør om foreningen, fremtiden og forbrugerdemokrati

Kl. 17.50 
Valg til Teknisk Forum
På valg som bestyrelsesmedlem er: Henrik Harregaard Jordalen, Vandcenter Djurs
På valg som suppleant er: Thorbjørn Madsen, Vildbjerg Vandforsyning

Kl. 18.15 
Spisning i restauranten på 1. sal

Kl. 19.00 
Generalforsamling i Region Midt
Under generalforsamlingen serveres kaffe med tilbehør

Generalforsamling
Torsdag 24. september 2020 kl. 17.00
Hotel Pejsegården (Pejsegårdens store sal), Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Dagsorden

Susan Münster Ole Wiil

Regionsformanden byder velkommen og åbner mødet.

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning

4.  Indkomne forslag: Reviderede Vedtægtsændringer

5.  Regionens regnskab (for 2019) forelægges til godkendelse, og regnskabet 

for Danske Vandværker (2018) forelægges til orientering

6.  Godkendelse af regionens budgetoplæg (for 2021)

7.  Valg af bestyrelse. På valg er: 

Niels Christian Ravn, Karup   

Ubesat 

8.  Valg af suppleanter. På valg er: 

Ubesat 

Ubesat

9.  Valg af revisor & suppleant  

På valg som revisor er: Eigil Størum, Dyngby Strand 

På valg som revisorsuppleanter er: 

Gregers Thomsen, Thorning 

10.  Eventuelt

Tilmelding: Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og uden tilmelding. 
Deltagelse i middagen er også gratis, men kræver tilmelding senest den 
13. september. på Danske Vandværkers hjemmeside: Danskevv.dk > 
Arrangementer > Generalforsamling 
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Niels Chr. Ravn
Medlem af landsbestyrelsen
Formand i Region Midt, kursusansvarlig  
Ribesvej 4
7470 Karup
Tlf.: 20 73 48 85
Mail: ncr@danskevv.dk

Willy Tang
Medlem af landsbestyrelsen
Næstformand i Region Midt
Frøkærparken 102
8320 Mårslet
Tlf.: 23 49 97 99
Mail: wt@danskevv.dk

Jens Ole Skovgaard Jensen
Kasserer
Vejlebakken 17, Låstrup
8832 Skals
Tlf.: 61 27 29 10
Mail: josj@danskevv.dk

Torben Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Vestervang 2, Ølholm
7160 Tørring
Tlf.: 23 62 20 39
Mail: tni@danskevv.dk

Region Midt

507 vandværker

43.537.616 m3 vand 
udpumpet

Bestyrelsen i Region Midt

Ansatte kan vælges ind i 
regionens bestyrelse

Hvis vedtægtsændringen bliver  
godkendt på regionens generalforsam
ling, kan ansatte fremover stille op til 
regions bestyrelsen. 

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 
regionsbestyrelsen og dermed repræ
sentantskabet og landsbestyrelsen. Valg 
af ansatte forudsætter, at vandværkets 
bestyrelse opstiller personen. Ligeså for
udsætter det, at når bestyrelsesmedlem
mer og ansatte fratræder deres funktio
ner i vandværket, fratræder de samtidig 
bestyrelsesposter i regionsbestyrelsen 
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 skal være i over
ensstemmelse med Danske Vandværkers 
vedtægter, og i forlængelse af repræsen
tantskabets beslutning, er der behov for 
at ændre regionernes vedtægter.

Se ændringsforslagene til vedtægterne 
på side 10.

Hvis vedtægtsændringerne bliver god
kendt og besluttet på regionens general
forsamling, kan der fremover ske valg af 
ansatte.

Vedtægtsændringer
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1 
 

   
DANSKE VANDVÆRKER 
REGION MIDT          23. april 2020 
 

Vedtægter 
for 

Danske Vandværker 
 

Region Midt 
Tekst i rødt udgår. Tekst i kursiv og gul bjælke tilgår. 

§ 1 Navn 
 

Foreningens navn er Danske Vandværker, Region Midt. 
Regionens hjemsted er formandens adresse. 
Foreningen er stiftet den 11. januar 1944. Region Midt er stiftet den 11. august 1951, og er 
en selvstændig region under Danske Vandværker. 
 

§ 2 Formål 
 
Regionens formål er: 
 

1. At varetage fælles interesser for alle almene vandværker i regionen. 
2. At optræde over for myndigheder og firmaer i sager, hvor en fælles optræden menes at 

være hensigtsmæssig. 
3. At virke som central for udveksling af erfaringer med henblik på rationalisering af 

vandværkers drift, økonomi, administration, m.m. og derudover i en rimelig udstrækning 
være de enkelte bestyrelser eller ledelser behjælpelig med løsning af problemer af såvel 
teknisk som juridisk og administrativ art. primært ved henvisning til gældende vejledninger og 
offentlig tilgængelige procedurer. 

4. At medvirke til oprettelse af vandråd/samarbejdsudvalg i de enkelte kommuner samt sørge 
for indkaldelse af 2 repræsentanter for de enkelte vandråd/samarbejdsudvalg til orientering 
om aktuelle emner. 

5. At styrke og koordinere arbejdet i generelle spørgsmål på vandforsyningsområdet samt 
repræsentere medlemmerne over for overordnede myndigheder. 

6. At medvirke til afholdelse af diverse kurser, virksomhedsbesøg mv., i regionen. såvel 
regionalt som kommunalt. 
 

§ 3 Virke 
 
Regionen virker for sit formål ved: 
 

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

2. At formidle samarbejde mellem vandværkerne i regionen, hvilket primært sker via 
vandråd/samarbejdsudvalg i den enkelte kommune. 

3. At formidle afholdelse af kurser og oplysningsvirksomhed i samarbejd med foreningens 
kursusforvaltning, samt virke som kursusledere under uddannelse og videreuddannelse af 
personale kurser for bestyrelsesmedlemmer og ansatte. 

4. At deltage i relevante udvalg, kommissioner og lignende til fremme af 
vandforsyningsspørgsmål. 

5. At arrangere tema-møder, fyraftensmøder og fabriksbesøg.  

2 
 

 
 

§ 4 Medlemmer 
 
Som medlemmer i regionen kan optages alle almene vandværker i Kommunerne: 
 

Randers 
Norddjurs 
Syddjurs 
Århus 
Favrskov 
Skanderborg 
Horsens 
Hedensted 
Silkeborg 
Ikast-Brande 
Herning 
Ringkøbing-Skjern 
Holstebro 
Viborg 
Odder 
Samsø. 

 
Regionsgrænserne besluttes af Danske Vandværker. 
 
Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 3  1 måneders varsel til den 31. december. 
Medlemskabet kan bringes til ophør, hvis kontingentet ikke betales inden for en 3 måneders 
frist. Genindmeldelse kan først ske, når restancen er betalt. 
 

§ 5 Kontingenter 
 
Medlemskontingent fastsættes i et takstblad der årligt godkendes af Danske Vandværkers 
Repræsentantskab. 
 

§ 6 Generalforsamlingen 
 
Stk. 1. Generalforsamlingen er regionens højeste myndighed. Mødeberettiget er alle 
bestyrelsesmedlemmer og ansatte i de enkelte vandværker som er medlemmer efter § 4. 
Hvert fremmødt medlemsvandværk har 2 1 stemme. 
 
Stk. 2. Passive medlemmer i Danske Vandværker, med adresse i Region Midt, har møderet 
og taleret til møder og forsamlinger i regionen på lige fod med regionens vandværker, men 
har ingen stemmeret og er ikke valgbare til foreningens bestyrelse., repræsentantskab m.v. 
 
Stk. 3. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i andet kvartal. 
 
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
punkter: 
 

- Valg af stemmetæller. 
- Valg af dirigent. 
- Bestyrelsens beretning. 

Vedtægtsændringer Find også de nuværende vedtægter på Danskevv.dk > Om os > Organisation > 
Bestyrelse i Region Midt > Generalforsamlinger i Region Midt
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3 
 

- Indkomne forslag. 
- Regionens årsregnskab forelægges til godkendelse, og sidste godkendte regnskab for  

Danske Vandværker forelægges til orientering. 
- Godkendelse af r Regionens budgetoplæg forelægges til godkendelse. 
- Valg af bestyrelse. 
- Valg af suppleanter. 
- Valg af revisor og suppleant. 
- Evt. 

 
Stk. 5. Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 
en måneds varsel ved meddelelse i Danske Vandværkers blad "Vandposten" eller særskilt 
indkaldelse til hvert enkelt medlemsvandværk og med angivelse af dagsorden. 
 
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 1. marts. 
 
Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Stk. 8. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning finder sted, når 
dirigenten eller et medlem kræver det. Blanke og/eller ugyldige stemmesedler medtages 
som - ikke afgivet. 
 
Stk. 9. Ved vedtægtsændringer kræves at 2/3 af de fremmødte stemmer for. Endvidere 
kræver vedtægtsændringer, at mindst 10 % af medlemmerne er fremmødt. Er kun den 
første, men ikke den anden betingelse opfyldt, indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed simpelt stemmeflertal gælder. 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt ske, når bestyrelsen finder det 
nødvendigt, eller mindst 25 % 10% af medlemmerne skriftligt anmoder om det. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 2 måneder i sidst nævnte tilfælde. 
 
Stk. 10. Ved personvalg skal afstemningen være skriftlig, blot et medlem ønsker det. 
 
Stk. 11. Over det på generalforsamlingen foretagne udfærdiges et referat, der underskrives 
af dirigenten. Referat vil kunne læses på Danske Vandværkers hjemmeside. 
 
Stk. 12. Regionen kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun ske, hvis 
¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor. Hvis dette ikke er muligt, indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed gælder. 
 
Stk. 13. Underliggende vedtægter må ikke stride imod nærværende vedtægter. 
 

§ 7 Regionsbestyrelsen 
 
Stk. 1. Bestyrelsen Regionsbestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, der alle indgår i 
Danske Vandværkers højeste myndighed Repræsentantskabet. 
Regionsbestyrelsen vælges valgt blandt de stemmeberettigede medlemmer i regionen for 2 
år ad gangen regionens medlemsvandværkers bestyrelser og medlemsvandværkernes 
ansatte opstillet af bestyrelsen i det vandværk, hvor pågældende person er ansat.  
Regionsbestyrelsesmedlemmerne 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. 
 

4 

Stk. 2. Der skal tilstræbes en passende geografisk fordeling. Intet medlemsvandværk kan 
være repræsenteret med mere end 1 medlem i regionsbestyrelsen. 

Et bestyrelsesmedlem må udtræde af regionsbestyrelsen i følgende situationer: 
- Hvis det vandværk, som medlemmet repræsenterer, ophører med at være medlem af 

Danske Vandværker. 
- Hvis medlemmet udtræder af bestyrelsen for det vandværk medlemmet repræsenterer. 
- Hvis ansættelsen ophører i det vandværk, som medlemmet repræsenterer. 

Stk. 3. Der vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen 
tiltræder efter anciennitet eller ved gennemført afstemning efter opnået stemmetal. Af Der 
vælges 2 kritiske revisorer blandt de stemmeberettigede medlemmer vælges 1 for 2 år ad 
gangen, idet der hvert år afgår 1 revisor. Endvidere vælges hvert år 1 revisorsuppleant. 
Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. 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. 5. Bestyrelsen varetager det daglige foreningsvirke.

Stk. 6. Der skal fra hvert bestyrelsesmøde føres beslutningsprotokol over det på mødet 
vedtagne. Protokollen underskrives af mødedeltagerne.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8. Regionen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Prokura til 
løbende driftsudgifter kan meddeles til et bestyrelsesmedlem. 

§ 8 Regnskab og budget

Stk. 1. Regionens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet revideres af de på 
generalforsamlingen valgte kritiske revisorer. Bestyrelsen skal kan herudover antage en 
registreret/statsautoriseret godkendt revisor. Regnskabet underskrives af revisorerne og 
bestyrelsen.

Stk. 2. Budgettet udarbejdes på baggrund af udmeldingerne fra Danske Vandværker. 
Repræsentantskabet i Danske Vandværker udmelder regionens tilskudsbeløb, hvorefter 
regionsbestyrelsen udarbejder budgetforslag for det kommende år, som forelægges til 
generalforsamlingens godkendelse.

§ 9 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter er forelagt til vedtagelse på den ordinære generalforsamling den 
23. april 2020.
Afløser tidligere vedtægter og træder i kraft, ved vedtagelsen. når underskrevet.  

____________________________ 
Dirigent

Vedtægtsændringer
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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

R
eg

io
n
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o

rd

R
eg
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n

 M
id

t

R
eg

io
n

 S
yd

R
eg

io
n

 F
yn

R
eg

io
n

 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 
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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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Region Midt: Årsregnskab 2019Region Midt: Ledelsespåtegning
Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2019

Regnskab Region Midt
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Region Midt: Balance Region Midt: Egenkapitalopgørelse

Aktiver

Passiver

Regnskab Region Midt
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Regnskab Region Midt

Region Midt: Noter
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Regnskab Region Midt

Region Midt: Budget 2021

Danske Vandværker Region Midt (Budget 2021*) Budget 2019 Regnskab 2019 Budget 2020 Budget 2021  *

Indtægter
10000 Kontingentoverførsel (Danske Vandværker) 313.435  313.746  316.216  319.922 
15010 Renter af indestående 66  0  0 
13110 Kursusindtægter 70.000  49.980  60.000  0 
Indtægter i alt 383.435  363.792  376.216  319.922 

Udgifter
12010 Best. Honorarer 106.165  106.183  107.107  108.362 

12020 ‐ 12040 Bestyrelsesmøder 40.000  33.398  40.000  40.000 

13120 ‐ 13150 Vandrådsmøder 30.000  15.613  30.000  25.000 
13220 ‐ 13250 Regionsgeneralforsamling 40.000  32.738  50.000  40.000 

13320 ‐ 13350 Tema & Øvrige møder 60.000  15.235  45.000  40.000 

14110 Kontorartikler (EDB) 5.000  0  5.000  10.000 

14120 Porto og gebyrer 3.000  1.075  4.000  2.000 
12050 Telefon og IT 19.062  19.044  20.000  20.000 
14130 Abonnementer 3.000  4.074  3.000  5.000 
14140 Småanskaffelser 2.000  0  2.000  2.000 
14125 Gaver 1.000  1.294  1.000  2.000 

14160 Revision/Regnskabsføring 12.000  11.500  12.000  22.000 

Kursusvirksomhed
13020 ‐ 13060 Kursusudgifter 70.000  66.299  60.000  7.000 

15020 Renteudgifter 0  1  0  0 

Udgifter i alt 391.227  306.454  379.107  323.362 

Årets resultat ‐7.792  57.338  ‐2.891  ‐3.440 

* Budget 2021 forslag
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Danske Vandværker: Resultatopgørelse 2018
1. januar 2018 – 31. december 2018

Ikke revideret budget

Regnskab Danske Vandværker
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Regnskab Danske Vandværker

Danske Vandværker: Balance

Danske Vandværker: Egenkapitalopgørelse

Balance pr. 31. december 2018 

Passiver

Balance pr. 31. december 2018

Danske Vandværker: Balance

Aktiver

Denne resultatopgørelse og balance er et uddrag af Danske Vandværkers 
årsopgørelse for 2018 med det reviderede regnskab. Du finder årsrapporten i 

sin fulde længde på Danskevv.dk > Om os > Årsrapporter og budget
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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 medlem
mer i Danske Vandværker.

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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8. september Udbudsregler, teknik og tilsyn

10. september Vandanalyser: Lovkrav og risikovurdering (Webinar)

22. september Beredskabsplan: Sådan håndterer I en krise

14. september  Graveskader (Webinar)

28. september Vandværksjura og regler

30. september Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

7. oktober Vandværksøkonomi og bogføring

8. oktober  HR  Den nye ferielov, opfølgning (Webinar) 

8. oktober   Regionsvandrådsmøde, Låsby Kro.

13. Oktober Fyraftensmøde i Låsby

20. oktober  Fyraftensmøde Østergårds Hotel, Herning

20. oktober  Rekruttering af frivillige (Online kursus)

28. oktober  Fyraftensmøde Hotel Pejsegården, Brædstrup

5. november  Grundlæggende vandforsyning (Webinar)

10. november Digitalt vandværk: Sådan når I forbrugerne (Webinar) 

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

24. november Lækagesøgning

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

2020

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

Det får du for kontingentetArrangementer



Solrød Center 20 C      www.danskevv.dk

2680 Solrød Strand     info@danskevv.dk


