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Referat fra generalforsamling i Region Midt den 23.september 2021 

På 

Pejsegården i Brædstrup. 

 

Referat: Torben Nielsen og Niels Christian Ravn. 

 

Der var i alt 39 deltagere, 33 medlemmer fordelt på 24 vandværker. 4 repræsentanter fra region øst, syd og 

Fyn, samt formand og direktør for Danske vandværker   

 

PROGRAM: 17. 00 Pejsegården sal 4 & 3. 

 

➢ Kl. 17.07 Velkomst ved Regionsformanden  

Regionsformand Niels Christian Ravn bød velkommen til medlemmer og gæster. 

 

➢ Kl. 17.15 Orientering fra Danske vandværker  

Formanden Ole Wiil fortalte lidt om de opgaver og problemer Corona havde givet, møder der måtte aflyses, 

digitale løsninger, 491 stoffer i vores drikkevand som skal testes, 80 vandværker som er udtrådt af 

vandsektorloven, Solceller samt generationsskifte. 

Fra salen blev det påtalt, at man blev beskattet af solceller hvis de ikke er på sammen matrikel nr. som 

vandværket. Ole Wiil vil undersøge det nærmere.  

 

➢ Kl. 17.45 Valg til teknisk Forum. 

Anders Kaa, Malling Vandværk  

Ingen opstillede som suppleant  

 

➢ Kl. 18.10 Spisning i restauranten  

 

➢ 19.00 Orientering fra danske vandværker  

Direktør Susan Münster orienterede om bæredygtig vandforsyning, foreningens nye strategi, hvad bringer 

fremtiden, Mink- sagen, IT- sikkerhed, BNBO, 45 kommuner er ikke kommet i gang med BNBO, 

vandsektorloven, årets vandværkspris, kommunalvalget samt hvor man kan følge Danske vandværkers arbejde 

på nettet.  

 

 

➢ Kl. 19.30 Ordinær generalforsamling.  

Dagsorden: 

1. Regionsformand i Midt byder velkommen og åbner mødet.  

2. Valg af stemmetællere. 

3. Valg af dirigent. 

4. Bestyrelsens beretning.  

5. Indkomne forslag: Reviderede Vedtægtsændringer. 

6. Regionens regnskab (for 2020) forelægges til godkendelse.  

Regnskabet for Danske Vandværker (2020) forelægges til orientering. 

7. Godkendelse af region budgetoplæg (2022) 

8. Valg af bestyrelse (3 stk.)  

9. Valg af suppleanter (2 stk.)   
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10. Valg af revisor & suppleant. 

11. Eventuelt.   

12. Afslutning 

 

Ad pkt. 1). 

Formand Niels Chr. Ravn bød velkommen til den ordinære generalforsamling. 

Han opfordrer til, at man under generalforsamlingen kommer med korte og præcise indlæg / spørgsmål samt 

svar. 

 

Ad pkt. 2). 

Valgt som stemmetællere blev: Kjeld Andersen fra Danske vandværker region nord samt Jørgen Bruun fra 

Danske vandværker region Sjælland. 

 

Ad pkt. 3). 

Valgt som dirigent blev: Eigil Størum.  

Eigil Størum konkluderede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.  

 

Ad pkt. 4). 

Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som fremlagde bestyrelsens beretning. 

  

Bestyrelsens beretning: 
 

  Som allerede nævnt har de sidste 18. måneder været en noget anderledes periode, og desværre for rigtig 
mange har 2020 ikke været som vi havde forestillet os. Vi har, som alle er bekendt med været begrænset af 
forsamlingsforbuddet, og derfor været frataget vores muligheder for at kunne leve op til de forventninger, som 
vi som jeres valgte repræsentanter i foreningen - og som vandværksbestyrelse - er blevet betroet efter bedste 
evne at gennemføre ved møder og kurser. Det lave aktivitetsniveau kan selvfølgelig spores i bestyrelsens 
beretning, som derfor blive noget kortere og mere kontant, men forhåbentlig dækkende. Suppleret med at vi 
allerede i forordet til indkaldelsen til generalforsamlingen har bestræbt os på at danne et billede af året 2020. 

 
I beretningen sidste år kunne jeg konkludere at år 2019 havde været et godt år, hvor vi som valgte til 
bestyrelser for vores vandværker, fik styr på rigtig mange af de udfordringer, lovgivningen havde velsignet os 
med. 
  
For år 2020 må jeg desværre konkludere at året har været et noget mere begrænset år, hvor vi kun efter 
megen søgen kan fremføre positive hændelser. Her kan nævnes – som ikke uvæsentligt og tiltrængt - 
myndighedernes tilbageholdenhed med nye forordninger og krav, samt opbremsning i allerede de i 2019 
fremsatte. 
Måske også positiv for mange bestyrelser som en tilpas heldig ufrivilligt ”pusterum” til endnu engang at få 
gennemtænkt løsningsmodeller på de eksisterende forordninger og krav til vandsektoren. Her tænker vi 
særligt på indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og BNBO problematikken, som vi senere vil berøre ud fra 
hvad vi er vidende om på nuværende tidspunkt. 
For ikke at forglemme vil jeg også nævne Sekretariatets store arbejde med at få omstillet til on-line 
kursusgennemførelse ved et stort og dækkende antal webinarer, som rigtig mange medlemmer på landsplan 
har haft glæde af, at kunne tilmelde sig 
 
Ved en minutiøs gennemgang af kalenderen er der alt i alt 26 aktiviteter med deltagelse af 
bestyrelsesmedlemmer svarende til 56 manddage/-mandaftner. 
Hvorfor det måske ikke er så ringe endda, at der i regionsbestyrelsen også indgår medlemmer udenfor 
arbejdsmarkedet, med den fornødne tid tilrådighed. 
 



3 
 

Kursusvirksomhed.  
Kursusvirksomheden har været mindre tilfredsstillende med det laveste antal deltagere nogensinde Alt i alt 
har der deltaget 181 på 8 gennemførte kurser ud af 18 udmeldte og således med 10 aflyste. 
Heldigvis har der været en tilfredsstillende deltagelse i de webinarer som på landsplan er blevet tilbudt. 
Regionsvandrådsmøde og Tema- eller Fyraftensmøde måtte desværre også aflyses. 
 
Året ud, her i 2021, er der indtil videre udmeldt yderligere kurser og møder, som vi håber vil kunne 
gennemføres på trods af en fortsat nogen tilbageholdenhed forårsaget af den forhåbentlig overståede 
coronasituation. 
Region Midt har således, for om muligt at få gang i kursusaktiviteterne, foreslået at der for enkelte kurser i 
bestyrelsesarbejde tilbydes gratis deltagelse af op til 2 medlemmer pr. vandværksbestyrelse. 
Som en sidste mulighed vil der blive suppleret med Webinar-undervisning over nettet, hvor man i ro og mag 
kan deltage fra hjemmet. 
 
Nedgravede mink 
Desværre blev 2020 ikke så fredfyldt og uden opgaver, som vi – ud fra pålagte corona-restriktioner – kunne 
forvente. I begyndelsen af november besluttede Miljøstyrelsen, at den midtjyske muld, grundvand og dermed i 
værste fald drikkevandsressourcer skulle bøde for regeringens 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 Grindstedværkets depoter i Kærgaard 
Plantage. 
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. 
Sagen havde efterfølgende mediernes store bevågenhed med indslag på alle landsdækkende tv-kanaler og 
nyhedsmedier 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 opgravningen blev offentliggjort i februar 2021. 
Opgravningen startede primo juli og efter 3 måneder var området ryddet for mink og forurenet jord ned til en 
dybde af ca. 5. meter. Herefter henstår nu at få pumpet forurenet grundvand op og renset, hvilket efter signe 
vil foregå fra 2022. 
 
BNBO-problematikken og indsatsplaner. 
Nuværende og fremtidig mulighed for grundvandsbeskyttelse Grundvandsbeskyttelse i BNBO og 
Indvindingsområde er ved lov blevet pålagt kommunerne at gennemføre senest ved udgangen af 2022, hvis 
ikke vil der blive gennemført foranstaltninger ved tvang. 
 
BNBO og indsatsområderne udpeges af Miljøstyrelsen, og færdigbehandles af kommunerne. Ved ubeskyttede 
grundvandsmagasiner, primært pga. manglende lerlag, må forventes foranstaltninger mod brugen af 
pesticider, men også foranstaltninger mod nitrat kan forventes. Her vurderes primært ud fra sulfattalene, og 
målt nitrat i grundvandet.   
 
Slides: Opmærksonhedspunkter. 
Domstolssagen om fast bidrag for lejligheder blev ved Landsretsdom afgjort til vandværkernes fordel.  
Højesteret, har i marts stadfæstet Landsrettens dom. 
 
Som noget nyt skal alle være opmærksomt på ”Beskatning af sideordnede aktiviteter”, hvor ikke 
vandværksrelaterede indtægter -omfattet af vandforsyningsloven og vandværkets vedtægter- optræder. Ikke 
kun de sideordnede aktiviteter beskattes, men også indtægter fra ikke andelshavere. 
 
Foranlediget af det moderne samfund, hvor ejerskab af fast ejendom i situationer går fra husherren til den 
kvindelige part har foreningen i ”Nyreviderede foreningsvedtægter” -ved fuldmagt- muliggjort sidestilling af 
ejere og bosiddende på ejendommen, samt anvist regler for fuldmagt ved fremmøde til generalforsamlinger. 
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Udarbejdet reviderede Fælles branceregulativ -Danske Vandværker og Danva imellem- kaldet ”Regulativ for 
almene vandforsyninger” danner grundlag for vandrådenes ”Fællesregulativ” og/eller vandværkernes 
”Regulativ”. Regulativet omfatter 47 sider, så mon ikke den er dækkende for de fleste situationer, der kan 
optræde for vandværkerne i betingelserne for at levere vand til forbrugerne. 
Regulativet beskriver bl.a. situationen ved frakobling af ejendomme med bevarelse af tilslutningsbidraget, 
således at der ikke ved en senere nybebyggelse på parcellen skal betales tilslutningsbidrag. 
”Anlægsbidraget er et engangsbeløb, der betales i forbindelse med, at en ejendom tilsluttes til vandværket”. 
12.2  Betaling af anlægsbidrag. Når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandforsyningen, bliver 
tilsluttet, skal der betales et anlægsbidrag til vandforsyningen. 
Energistyrelsens udtalelse har ikke betydning for opkrævning af supplerende anlægsbidrag. 
 
Ejere der hæfter for lejere, når der er tale om enkeltbeboelser, også selv om der er aftalt at afregne direkte 
med lejeren. 
Ved flere lejere med fælles hovedmåler og fordeling ved evt. bimålere, er der ejeren eller administrator 
vandværket afregner med. 
Hvis lejerne har separate hovedmålere etableret er det den enkelte lejer der hæfter.  
 
Krav om Differencerede takster i situationer, hvor storbrugere ønsker at spare på vandregningen ved 
frakobling af dele af avlsbygninger og vaskepladser for tilslutning af egen markvandingsboring. 
Modtræk for at bibeholde forbrugeren kan være differencerede takster. Eksempel på priser for vand, 
statsafgift inklusiv moms og vandafledningsbidrag. 
 
Kvalitetssikring på ”Almene vandforsyninger” fra 2013 er fortsat gældende med krav om ”Uddannelse af den 
driftsansvarlige”, og indførelse og drift af et ”Ledelsessystem” for vandforsyninger over 17.000 m3 årlig. 
 
Bekendtgørelse om vandkvalitet/vandanalyser med ændrede navne på kontrollerne: Taphanekontrol og 
Driftskontrol med gruppe A og gruppe B kontroller, samt at kommunerne bestemmer omfanget. 
De enkelte vandforsyninger kan dog ansøge kommunerne om omfanget af antal parametre, når der kan 
bevises at pågældende parametre ikke er relevante. 
 
Vandsektoren har fortsat stor bevågenhed fra myndighederne. 
Energioptimering. 
Vi skal som alle andre reducere vores energiforbrug og tilstræbe at være CO2 neutrale. Her er det primært 
pumperne, der tæller, men udskiftning af velfungerende pumper, blot for at spare på energien står nok ikke 
øverst på ønskesedlen. 
Alle kender til besparelser. En måske overset besparelse kan hentes ved at være mere bevidst vedrørende 
affugtning. En afugter bruger forholdsvis meget energi. Et eksempel kan være: 5-6 amp =  ca.1,2 kwh. 
1,2 kwh x 12 t/døgn i 365 døgn = 5.256 kwh/år. 
 
Dugpunktet eller kondenspunktet på installationerne bestemmes af vandtemperaturen ca. 9-10 grader. 
Luftfugtigheden bestemmes af vejrsituationen. Ved en lavere temperatur i lokalerne kan der tillades en højere 
luftfugtighed uden at der dannes kondens på installationerne. 
 
Eksempelvis dannes kondens ved 55% luftfugtighed, når temperaturen er 20 grader i lokalet. Sænkes 
temperaturen til 12 grader kan luftfugtigheder stige til 85% før der dannes kondens. 
 
Vi stiller også krav til politikerne ! Forbyd brugen af pesticider på: 
Private parceller. Udyrkede arealer. Tvangsmodning af spiselige afgrøder. Nedvisning af grønne planter. 
Fremført i Vandposten, januar udgaven, de sidste 3 år, samt ved andre lejligheder med tilstedeværelse af 
politikere. 
Indtil flere kommuner i Region Midt udtaler at de med henvisning til Miljøbeskyttelseslovens § 24 kan udstede 
forbud mod brug af pesticider også ved private parceller, dog skal dette begrundes for hvert enkelt parcel. 
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Vedrørende tvangsmodning af afgrøder blev der fra 2020 udstedt forbud mod brugen af Regrone i 
kartoffelmarker. Et forbud der dog blev lempet senere med tilladelse til brug af ca. 1/3 pr hektar af det 
normale.  
 

FREMTIDEN og MULIGHEDER: 

 Forsyningssikkerhed: To-strenget indvinding og vandbehandling. Nødforbindelser. Intelligent vandindvinding. 
Samarbejde: Fælles administration og vandværkspasning. 
Fælles indvindingsselskab - selvstændig distribution. 
Om nødvendig ”Sammenlægning med nabovandværker”.  
Fremtidssikring: Aktiv indsats for rekruttering og viden/uddannelse. 
 
Tak til medlemmerne i Region Midt for altid venlige og konstruktive henvendelser. 
Tak til Sekretariatets medarbejdere for positiv velvillighed til altid at være behjælpelige, når problemer opstår 
og gode råd efterspørges. 
Tak til kolleger i regionsbestyrelsen for at vi altid kan tale os tilrette og finde en fælles løsning på, hvad der 
tjener medlemmerne bedst. 
 

Beretningen blev enstemmig godkendt. 

 

Ad pkt. 5). 

Vedtægtsændringer fra forrige generalforsamling blev fremlagt igen og blev enstemmig godkendt,  

 

Ad pkt. 6). 

Jens Ole Skovgaard fremlagde regionens reviderede regnskab for 2020. 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

Niels Chr. Ravn orienterede / gennemgik Danske vandværkers regnskab fra 2020.  

Ingen bemærkninger fra de frem mødte.   

 

Ad pkt. 7). 

Jens Ole Skovgaard fremlagde regionens budgetforslag for 2021. 

Jens Ole Skovgaard redegjorde for kontingentoverførsel fra danske vandværker til regionen for år 2020 /2021 / 

2022 

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

Ad pkt. 8).  

Valg til bestyrelsen, hvor en position var ubesat: 

Fra bestyrelsen Willy Tang 

Fra bestyrelsen Torben Nielsen  

Fra salen: Rene Kvist  

Willy Tang. Genvalgt  

Torben Nielsen. Genvalgt  

Rene Kvist. Ørum Vandværk a.m.b.a. 

 

 

Ad pkt. 9). 

Valg af suppleanter, hvor en position var ubesat: 

Kim Vinther, Faarvang Vandværk. Genvalgt 

Rene Munck Nielsen. Låsby Korsvej Vandværk  
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Ad pkt. 10). 

Valg af revisor:  

Genvalg af Eigil Strørum, Dyngby Strand.  

Valg af Revisorsuppleant:   

Genvalg til Gregers Thomsen, Thorning   

 

Ad pkt. 11). 

Eventuelt: 

Da der ikke var nogen som havde spørgsmål, hævede dirigenten generalforsamlingen. 

 

Ad pkt. 12). 

KL: 21:00 Formanden Niels Christian Ravn takkede stemmetæller og dirigent for at have påtaget sig opgaven, 

og dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen.  

Sluttelig blev alle takket for fremmødet med et ønske om, at alle kommer godt hjem. 

 

 

 

 

 Eigil Strørum, Dirigent  

 


