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Forord

Velkommen til generalforsamling 
i Region Midt
Fra bestyrelsen i Region Midt skal der 
igen i år lyde et velkommen til alle frem
mødte til den årlige ordinære gene
ralforsamling, der efter en vellykket 
gennemførelse i efteråret 2020 under 
coronarestriktioner og forsamlings
begrænsninger blev besluttet afholdt en 
hverdagsaften, og derfor for andet år i 
træk gennemføres efter de samme ret
ningslinjer, dog med mindre justeringer. 

En særlig velkomst til de medlemmer der 
ikke tidligere har deltaget, men som har 
prioriteret at møde op for sammen med 
kolleger at have mulighed for at sætte 
deres præg på aftenens emner samt 
regionsbestyrelsens og foreningens virke 
i det kommende år. 

Vi som bestyrelse byder jer alle velkom
men med vished om, at vi alle vil befinde 
os godt blandt kolleger, som alle er enga
gerede ildsjæle inden for vandforsyning 
og vandværksdrift. 

Bestyrelsen har igen valgt Pejsegården 
i Brædstrup, hvor vi altid bliver godt 
modtaget og bespist, og som har de facili
teter, vi i en coronatid har behov for, uan
set om vi er få eller mange. 

Anledning til at dele viden  
og møde hinanden
Dagen i dag drejer sig ikke kun om det 
formelle ved en generalforsamling, men 
i lige så høj grad om, at vi mødes med 
kolleger og får netværket og hilst på 
hinanden – at der tillige er mulighed for 
at få vendt nogle udfordringer og få be 
eller afkræftet samt få sat ord på, hvad 
den enkelte har læst eller hørt, gør jo ikke 
dagen ringere. 

Vi i regionsbestyrelsen, vandrådene og 
vandværksbestyrelserne imellem kender 
efterhånden hinanden og er gode til at 
tale sammen samt gensidig hjælpe hin
anden i driften af vores fælles 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 vandforsyning. Hvil
ket vi skal være stolte af. 

Vandsektoren havde op til coronanedluk
ningen i marts stor bevågenhed fra myn
dighederne og politikerne, og som vi alle 
ved, er det ikke under normale forhold 
en løsning og en farbar vej overhovedet 
”at lade stå til” og håbe, at tiden vil løse 
udmeldte opgaver og problemer for os. 
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Desværre for rigtig mange har 2020 ikke 
været, som vi havde forestillet os, men 
måske alligevel tilpas heldigt for nogle 
med et ufrivilligt ”pusterum” til endnu en
gang at gennemtænke løsningsmodeller. 

Vi har, som alle er bekendt med, været 
begrænset af forsamlingsforbuddet og 
derfor ikke kunnet mødes til kursusafvik
ling og koordinerende møder. Heldigvis 
har der politisk og fra myndighederne på 
landsplan kunne spores tilbageholdenhed 
med nye forordninger og krav til vand

sektoren samt en vis stilstand i igang
værende projekter, såsom udarbejdelse 
af indsatsplaner i indvindingsområder 
og BNBObeskyttelse, så vi, når mulig
hederne igen er tilstede, kan finde de helt 
rigtige løsninger.

Vel mødt til en god eftermiddag og aften.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Region Midt

Tilmelding: danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamling
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Efter en god start på året 2020 med gen
nemførsel af planlagte kurser og ikke at 
forglemme fabriksbesøg ved målerfabrik
ken Kamstrup med 75 deltagere måtte 
vi fra marts efterkomme regeringens 
pålagte restriktioner og aflyse planlagte 
aktiviteter resten af året på nær en enkelt 
kursusdag, som det lykkedes os at gen
nemføre i november. Heldigvis har vores 
forening på bedste vis været hurtig til 
at kompensere ved oprettelse og gen
nemførsel af webinarer, onlinekurser og 
selvstudie/elearning.

Nedgravede mink
Desværre blev 2020 ikke så fredfyldt og 
uden opgaver, som vi – ud fra pålagte 
coronarestriktioner – kunne forvente. 
I begyndelsen af november besluttede 
Miljøstyrelsen, at den midtjyske muld, 
grundvand og dermed i værste fald drikke
vandsressourcer skulle bøde for regerin
gens beslutning om i hast at nedgrave 
millioner af aflivede mink efter lærebøger 
og viden, som var gældende i det forrige 
århundrede, og derved endnu en gang 
gentage kritisable punktforureninger, som 
vi kender fra høfde 42 og Grindstedvær
kets depoter i Kærgaard Plantage. 

Denne gang med den forskel at det valgte 
sted fejlagtigt blev midt i landet med 
afvanding af overfladevand fra gravene til 
de nærliggende vandløb, samt ikke mindst 
og uundgåeligt nedsivning af mikrobio
logisk forurening, nitrat, fosfat mv. til 
grundvandsmagasinerne klods op af – el
ler direkte i indvindingsoplandet (afhæn
gig af hvilken grundvandskortlægning der 
henvises til) til det nærliggende samfunds 
vandforsyning under tilsidesættelse af 
Miljøstyrelsens egne dikterede alminde
lige forsigtighedsprincipper. En situation 
som Region Midt måtte forholde sig til og 
reagere på. 

Samme weekend blev der taget kontakt til 
Teknik og Miljø ved Viborg Kommune samt 
Energi Viborg, som begge var uvidende om 
aktiviteterne og udtrykte forbavselse over 
beslutningen. Den Nationale Operative 
Stab blev herefter kontaktet og tilskrevet 
med udtrykt bekymring og beklagelse over 
det valgte nedgravningssted, når der i det 
statslige område på 3.000 hektar i og om
kring Flyvestation Karup bevisligt kunne 
have været valgt andre betydelige mindre 
problemfyldte muligheder. Alene områ
dets størrelse med flere kilometer til de 

Året der gik i regionen
Af regionsformand Niels Christian Ravn

Året der gik i regionen
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nærliggende bysamfund samt til vandløb 
ville betyde, at den altid værende nedsiv
ning af forurening, fra ”det der nedgraves” 
til grundvandet, ville være uden betydning 
for drikkevandsressourcer. Slutteligt 
ville der i området desuden være oplagte 
muligheder for oprettelse af midlertidigt 
deponi til senere bortskaffelse.

Sagen havde efterfølgende mediernes 
store bevågenhed med indslag på alle 
landsdækkende tvkanaler og nyheds
medier samt i februar et engelsk medie. 
Folketinget besluttede i december 2020 
efter stort politisk pres, at minkene skal 
graves op, når smittefaren ikke længere er 
tilstede. Udbudsmateriale for opgravnin
gen blev offentliggjort i februar 2021.   

Håb for bedre tider
Bestyrelsen håber, efter lang tids usikker
hed, at vi endelig kan lægge 2020 bag os 
med håbet om, at vi på et tidspunkt i 2021 
kan vende tilbage til normale tilstande 
uden forsamlingsrestriktioner og genop
tage vores aktiviteter i foreningen. 

Vi kan alle være enige om, at bestyrelsen i 
2020 er blevet frataget muligheder for at 
kunne leve op til de forventninger, som vi – 
som jeres valgte repræsentanter i forenin
gen – er blevet betroet efter bedste evne 
at gennemføre ved møder og kurser, som 
vi normalt samles om. 

Forhåbentlig kan vi vende stærk tilbage og 
indhente det forsømte. 
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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

Morten Bugge
Bestyrelsesmedlem
Serridslevvej 17
8700 Horsens
Tlf.: 22 98 50 60
Mail: mbu@danskevv.dk

Region Midt

493 vandværker

43.092.681 m3 vand 
udpumpet

Bestyrelsen i Region Midt



8  | Danske Vandværker Danske Vandværker | 9

Program
Kl. 17.00 
Fremmøde (Pejsegårdens store sal)
Velkomst ved regionsformanden

Kl. 17.15 
Orientering ved Danske Vandværkers landsformand Ole Wiil

Kl. 17.45 
Valg til Teknisk Forum
På valg som bestyrelsesmedlem er: Allan Jensen, HasselagerKolt Vandværk
På valg som suppleant er: Anders Kaa, Malling Vandværk

Kl. 18.10 
Spisning i restauranten på 1. sal (opgang ved receptionen)

Kl. 19.00 
Orientering ved foreningens direktør Susan Münster (Pejsegårdens store sal)

Kl. 19.30  
Ordinær generalforsamling i Region Midt 
Under generalforsamlingen serveres kaffe med tilbehør

Susan Münster Ole Wiil

Tilmelding: Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og uden 
tilmelding. Deltagelse i middagen er også gratis, men kræver tilmelding 
senest den 9. september 2021 på danskevv.dk > Arrangementer > 
Generalforsamling 
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Generalforsamling
Torsdag den 23. september 2021
Hotel Pejsegården (Pejsegårdens store sal), Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Dagsorden

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 2020) forelægges til godkendelse, og regnskabet  

 for Danske Vandværker (2020) forelægges til orientering

6. Godkendelse af regionens budgetoplæg (for 2022)

7. Valg af bestyrelse. På valg er: 

 Willy Tang, Mårslet Vandværk                  

 Jens Ole Skovgaard Jensen, LåstrupNr. Rind Vandværk 

 Torben Nielsen, Ølholm Vandværk

8. Valg af suppleanter. På valg er: 

 Claus Carstensen, Hasnæs Vandværk 

 Kim Vinter, Faarvang Vandværk

9. Valg af revisor og suppleant 

 På valg som revisor er: Bernt Nielsen, Gassum Vandværk 

 På valg som revisorsuppleanter er: Gregers Thomsen, Thorning Vandværk 

10. Eventuelt

Ved deltagelse i 
generalforsamlingen skal 

du være opmærksom på at 
følge de Covid-19-retningslin-

jer, som gælder for Hotel Pejsegården.
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1 
 

   
DANSKE VANDVÆRKER 
REGION MIDT          24. september 2020 
            23. september 2021 

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 
offentlige 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 samarbejde 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.  

Forslag til reviderede vedtægter
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§ 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. 
- Indkomne forslag. 
- Regionens årsregnskab forelægges til godkendelse, og sidste godkendte regnskab for  

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

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. 
 
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: 

Vedtægtsændringer
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- 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 og vedtaget med 2/3 flertal på den ordinære 
generalforsamling den 24. september 2020, men skal -jf. afstemningsregler- genfremsættes 
for endelig vedtaget på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Udskudt -pga. 
coronarestriktioner- til den ordinære generalforsamling den 23. september 2021. 
 
Afløser tidligere vedtægter og træder i kraft, ved vedtagelsen når underskrevet. 
 

____________________________ 
Dirigent
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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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Består af bestyrelsesmedlemmerne fra foreningens 
fem regionsbestyrelser og leverer medlemmer til 
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Region Midt: Ledelsespåtegning

Regnskab Region Midt
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Region Midt: Årsregnskab 2020
Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2020
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Region Midt: Balance

Aktiver

Passiver

Regnskab Region Midt
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Region Midt: Egenkapitalopgørelse
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Regnskab Region Midt

Region Midt: Noter
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Regnskab Region Midt

Region Midt: Budget 2022

Danske Vandværker Region Midt               
Budget 2022, forslag* Budget 2020 Regnskab 2020 Budget 2021 

Revideret ** Budget 2022*

Indtægter
10000 Kontingentoverførsel (Danske Vandværker) 316.216 316.216 159.961 321.157 
15010 Renter af indestående 0 0 0 0 
13110 Kursusindtægter 60.000 0 0 0 
Indtægter i alt 376.216 316.216 159.961 321.157 

Udgifter
12010 Best. Honorarer 107.107 103.482 97.526 108.781 

12020 - 12040 Bestyrelsesmøder 40.000 20.440 40.000 40.000 

13120 - 13150 Vandrådsmøder 30.000 690 25.000 25.000 
13220 - 13250 Regionsgeneralforsamling 50.000 15741 40.000 40.000 

13320 - 13350 Tema & Øvrige møder 45.000              8.799     40.000 40.000 

14110 Kontorartikler (EDB) 5.000 3.878 10.000 10.000 

14120 Porto og gebyrer 4.000 1.065 2.000 2.000 
12050 Telefon og IT 20.000 19.000 20.000 20.000 
14130 Abonnementer 3.000 3.719 5.000 5.000 
14140 Småanskaffelser 2.000 0 2.000 2.000 
14125 Gaver 1.000 2.033 2.000 2.000 

14160 Revision 12.000 11.200 12.000 12.000 
14170 Regnskabsføring 10.000 10.000 10.000 

Kursusvirksomhed
13020 - 13060 Kursusudgifter 60.000 803 7.000 7.000 
13070 Regionsarrangeret kurser for medlemmer 0 0 0 50.000 

15020 Renteudgifter 0 0 0 0 

Udgifter i alt 379.107 200.851 312.526 373.781 

Årets resultat -2.891 115.365 -152.565 -52.624 

* Budget 2022, forslag.
** Efter reduktion af kontingentoverførsel og honorarer, besluttet af Landsbestyrelsen
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Danske Vandværker: Resultatopgørelse 2020
1. januar 2020 – 31. december 2020

 

 

 

Danske Vandværker

Resultatopgørelse

2020

Ikke
revideret

budget
2020 2019

Note DKK t.DKK DKK

3 Nettoomsætning 19.749.200 22.220 21.671.280

4 Andre driftsindtægter 118.880 150 134.880

Indtægter i alt 19.868.080 22.370 21.806.160

5 Andre eksterne omkostninger -4.087.370 -5.376 -5.034.507
7 Lokaleomkostninger -357.979 -308 -319.289
8 Administrationsomkostninger -4.135.179 -4.507 -4.843.777
6 Personaleomkostninger -12.686.709 -12.998 -12.140.834
9 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materi-

elle anlægsaktiver -848.982 -915 -819.042
10 Andre driftsomkostninger -128.846 -59 -67.069

Resultat før finansielle poster -2.376.985 -1.793 -1.418.358

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer
og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 43.791 0 21.896

11 Finansielle indtægter 0 0 7.007
12 Finansielle omkostninger -74.193 0 -18.187

Finansielle poster i alt -30.402 0 10.716

Resultat før skat -2.407.387 -1.793 -1.407.642

Skat af årets resultat 0 0 -6.182

Årets resultat -2.407.387 -1.793 -1.413.824

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat -2.407.387 -1.793 -1.413.824

I alt -2.407.387 -1.793 -1.413.824
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Regnskab Danske Vandværker



24  | Danske Vandværker Danske Vandværker | 25

Regnskab Danske Vandværker

Balance pr. 31. december 2020

Danske Vandværker: Balance

 

 

 

Danske Vandværker

Balance

AKTIVER

31.12.20 31.12.19

Note DKK DKK

Erhvervede rettigheder 185.091 103.428

13 Immaterielle anlægsaktiver i alt 185.091 103.428

Grunde og bygninger 9.585.630 9.798.644
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 829.972 1.397.903

14 Materielle anlægsaktiver i alt 10.415.602 11.196.547

15 Investeringsbeviser 4.906.804 4.959.901
Deposita 71 71

Finansielle anlægsaktiver i alt 4.906.875 4.959.972

Anlægsaktiver i alt 15.507.568 16.259.947

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 31.974 59.257
16 Andre tilgodehavender 1.030.976 454.371

Tilgodehavender i alt 1.062.950 513.628

Indestående i pengeinstitutter 1.861.806 4.226.100

Likvide beholdninger i alt 1.861.806 4.226.100

Omsætningsaktiver i alt 2.924.756 4.739.728

Aktiver i alt 18.432.324 20.999.675
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Aktiver

Denne resultatopgørelse og balance er uddrag af Danske Vandværkers  
årsopgørelse for 2020 med det reviderede regnskab.  

Find årsrapporten i sin fulde længde på Min Side
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Danske Vandværker: Balance

Danske Vandværker: Egenkapitalopgørelse

Balance pr. 31. december 2020 

 

 

 

Danske Vandværker

Balance

PASSIVER

31.12.20 31.12.19

Note DKK DKK

Overført resultat 15.997.682 18.405.069

Egenkapital i alt 15.997.682 18.405.069

17 Indefrosne feriemidler 954.158 326.691

Langfristede gældsforpligtelser i alt 954.158 326.691

Leverandører af varer og tjenesteydelser 573.805 865.637
Deposita 18.000 18.000
Selskabsskat 0 6.182

18 Anden gæld 875.196 1.378.096
Periodeafgrænsningsposter 13.483 0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.480.484 2.267.915

Gældsforpligtelser i alt 2.434.642 2.594.606

Passiver i alt 18.432.324 20.999.675

20 Oplysninger om dagsværdi
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Danske Vandværker

Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK
Overført
resultat

Egenkapitalopgørelse for 01.01.20 - 31.12.20

Saldo pr. 01.01.20 18.405.069
Forslag til resultatdisponering -2.407.387

Saldo pr. 31.12.20 15.997.682
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På regionens generalforsamling 
er der valg til Teknisk Forum

 

Årsberetning for 
Teknisk Forum

Find årsberetningen for 
2020 på Danskevv.dk > 
Om os > Udvalg > Teknisk 
Forum

I 2021 arbejder Teknisk Forum blandt andet 
med:

	Det topmoderne lille vandværk – hvordan ser det 
teknisk ud.

	Merkur – database til vandbehandlingsdata, drive 
vandværk på basis af data.

	Digitalisering – muligheder for automatisering af 
data/brug af data/indberetninger, både drifts og 
administrative data.

	Drifts og hygiejnekurser – hvilke kvalitetskrav 
skal stilles, hvad er vigtigt, de indeholder?

	Kommunernes tekniske tilsyn – hvad er et godt 
teknisk tilsyn, og hvad bør indgå?

	Nødforbindelser – muligheder, fordele og ulemper.

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 vandforsyningsteknisk 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 landsbestyrel
se, der formulerer de faglige og tekniske 
emner, som Teknisk Forum arbejder med.

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

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

Valg til Teknisk Forum
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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, som hjælper bestyrelser og 
forbrugere, når de overvejer at etableres 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 på danskevv.dk > Viden 
om > Administration > Beregning af konsekvensen af storforbrugeres 
frakobling
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Arrangementer i regionen

Anbefalet Lovpligtigt Supplerende Videregående 

Arrangementer i regionen

For at fremme deltagelse i kurser for 
alle vandværksbestyrelser i Region 
Midt – ud over de allerede eksisterende 
muligheder for gratis deltagelse i fyraf
tensmøder – fremlægger bestyrelsen til 
udtalelse at dække kursusafholdelse for 
udvalgte kurser f.eks. bestyrelsesarbej
de, vandværksjura og vandværksdrift. 
Nærmere vil tilgå.

Bestyrelsen planlægger følgende 
aktiviteter, der senere vil blive optaget 
på Danske Vandværkers hjemmeside 

under ”Arrangementer”, når corona
restriktionerne ophæves:
• Dag og aftenkurser med fremmø

de koordineret med sekretariatet.

• Regionsvandrådsmøde: Efterår 
2021. Invitation vil tilgå.

• Fyraftensmøde: Efterårs 2021. Vil 
fremgå af aktivitetskalenderen.

Vel vidende, at aflysninger og andre æn
dringer kan komme på tale.

             Webinar Dato

Afprøvning af GeoAtlas Live 08.09.2021

Vandanalyser 09.09.2021

Graveskader 14.09.2021

Takstblad 20.09.2021

Det bæredygtige vandværk 21.09.2021

Introduktion til GeoAtlas Live 22.09.2021

Kvalitet i anlægsarbejdet 23.09.2021

Grundlæggende vandforsyning 30.09.2021

Afprøvning af GeoAtlas Live 12.10.2021

Folkevalgte revisorer 04.11.2021

Kommuniker med dine forbrugere – via digitale medier 18.11.2021

Beredskabsplan: Sådan håndterer I en krise 25.11.2021

Driftskursus – opfølgende 29.11.2021

Bestyrelsen

Bestyrelsen Drift Håndværker Kommunal Administration

Drift Administration

Sted

RegionVirksomheds 
besøg

temaWebinarGeneral
besty-
relsesmød
er

Netværk
Messer

HeldagsDatoVidergåendeLovpligtige Anbefalet Aften
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Arrangementer Dato

Det gode bestyrelsesarbejde (grundlæggende kursus) 07.09.2021

Entreprenør hygiejnekursus 16.09.2021

Generalforsamling 23.09.2021

Messe (Fredericia) 01.10.2021

Evaluering og udvikling af bestyrelsesarbejdet (udvidet kursus) 06.10.2021

Fabriksbesøg hos Grundfos 07.10.2021

Vandværksøkonomi og bogføring 13.10.2021

Ledernetværk 28.10.2021

Vandværksjura og regler 02.11.2021

Lækagesøgning 16.11.2021

Hydrogeologi 01.12.2021

Bestyrelsen

Bestyrelsen Drift Håndværker Kommunal Administration

Drift Administration

Sted

RegionVirksomheds 
besøg

temaWebinarGeneral
besty-
relsesmød
er

Netværk
Messer

HeldagsDatoVidergåendeLovpligtige Anbefalet Aften

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

Der tages forbehold for ændringer
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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  2.730,00 kr.

Udpumpet m3 vand = 

94.691 x 0,0321 kr. 3.039,58 kr.

Antal forbrugere = 760 x 2,14 kr.  1.626,40 kr.

Kontingent i alt 7.395,98 kr.

Kontingent i 2021
Dit kontingent består af tre satser:

Grundsats:  2.730  kr. 

Antal forbrugere:  2,14  kr. pr. forbruger

Udpumpede m3 vand: 0,0321 kr. pr. m3

Det får du for kontingentet
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Solrød Center 20 C      www.danskevv.dk

2680 Solrød Strand     info@danskevv.dk


