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Velkommen til generalforsamling  
i Region Midt
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, der de forgangne to år 
forsøgsvis har været afholdt på hverdags-
aftener. Desværre med noget begrænset 
fremmøde, som vi i bestyrelsen tilskriver 
corona-restriktionerne, og dermed til-
bageholdenhed med at mødes i større 
forsamlinger. Bestyrelsen har derfor i den 
skrivende stund (marts 2021) besluttet, at 
vi vender tilbage til afholdelse på lørdage 
med den fornyelse, at vi har fremmøde kl. 
10.00 med den vedtægtsbestemte gene-
ralforsamling som første punkt på program-
met.

Dagen i dag drejer sig ikke kun om det for-
melle ved en generalforsamling, men i lige 
så høj grad om, at vi mødes med kolleger 
og får netværket og hilst på hinanden. At 
der så 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 hinanden 
i driften af vores fælles interesse - de 

sidste tilbageværende fællesskaber i de 
mindre bysamfund, de forbrugerejede og 
forbrugerstyrede vandværker. Med andre 
ord brænder vi alle for at gøre alt til al-
les tilfredshed, og er vel det, der kaldes 
”ildsjæle” inden for vandforsyning, hvilket 
vi skal være stolte af. 

Vi som bestyrelse byder jer alle velkommen 
med vished om, at vi alle vil befinde os 
godt blandt kolleger.

Bestyrelsen har igen valgt Pejsegården 
i Brædstrup, hvor vi altid bliver godt 
modtaget og bespist, og som har de rette 
faciliteter med masser af plads, uanset om 
vi er få eller mange. 

Vel mødt til forhåbentlig en god og ind-
bringende dag.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Region Midt

Tilmelding: danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamling

Forord
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Bestyrelsen i Region Midt

Niels Chr. Ravn
Medlem af landsbestyrelsen
Formand i Region Midt, kursusansvarlig  
Ribesvej 4
7470 Karup
Tlf.: 20 73 48 85
Mail: ncr@danskevv.dk

René Kvist 
Vandrådsansvarlig
Hørsøvej 10
8830 Tjele
Tlf.: 51 52 09 63
Mail: rkv@danskevv.dk

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

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

Region Midt

483 vandværker
42.503.389 m3 vand 
udpumpet

Willy Tang
Medlem af landsbestyrelsen
Næstformand i Region Midt
Frøkærparken 102
8320 Mårslet
Tlf.: 23 49 97 99
Mail: wt@danskevv.dk
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Kl. 10.00 
Fremmøde (Pejsegårdens store sal)
Der serveres kaffe med tilbehør

Regionsformanden byder velkommen og åbner mødet.

Ordinær generalforsamling i Region Midt jf. vedtægter

Kl. 12.00  
Frokostmenu
Spisning i restauranten på 1. sal (opgang ved receptionen)

Kl. 13.00  
Valg til Teknisk Forum
På valg som bestyrelsesmedlem er: Thorbjørn Madsen, 
Vildbjerg Vandforsyning

På valg som suppleant er: (posten er p.t. ubesat)

Kl. 13.15 
Orientering ved Danske Vandværkers landsformand Ole 
Wiil

Kl. 13.45 
Orientering ved Danske Vandværkers direktør Susan 
Münster

Susan Münster

Ole Wiil

Program

Tilmeldingsfrist: 
Tilmeld dig senest den

8. maj 2022 

Tilmelding: Deltagelse i generalforsamlingen er gratis 
og uden tilmelding. Deltagelse i middagen er også 
gratis, men kræver tilmelding senest 8. maj 2022 på 
danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamling 

Program
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1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning

4. Indkomne forslag

5. Regionens regnskab (for 2021) forelægges til godkendelse 

6. Regionens budgetoplæg (for 2023) forelægges til godkendelse

7. Valg af bestyrelse. På valg er:
 Niels Christian Ravn, Karup Vandværk
 Morten Bugge, Odder Vandforsyning 

8. Valg af suppleanter. På valg er:
Kim Vinter, Faarvang Vandværk
René Munck Nielsen, Låsby Korsvej Vandværk 

9. Valg af revisor og suppleant 
 På valg som revisor er: Eigil Størum, Dyngby Strands Vandværk/Vandråds- 
 formand 
 På valg som revisorsuppleanter er: Gregers Thomsen, Thorning Vandværk 

10. Eventuelt

Generalforsamling
Lørdag 21. maj 2022 kl. 10.00 
Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Dagsorden
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Regnskab og budget for Region Midt

Ledelsespåtegning
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Resultatopgørelse 
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Balance 
31. december 2021

Regnskab og budget for Region Midt
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Egenkapitalopgørelse
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Noter
Regnskab og budget for Region Midt
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Budget 2023
Regnskab og budget for Region Midt

Danske Vandværker Region Midt (Budget 2023*) Regnskab 2021 Budget 2023* Budget 2022 Budget 2021**  

Indtægter:
10000 Kontingentoverførsel (Danske Vandværker) 159.961 329.495 321.157 159.961 
15010 Renter af indestående 0 0 0 0 
13110 Kursusindtægter 0 0 0 0 
Indtægter i alt 159.961 329.495 321.157 159.961 

Udgifter:
12010 Best. Honorarer 97.526 111.605 108.781 97.526 

12020 - 12040 Bestyrelsesmøder 32.162 40.000 40.000 40.000 

13120 - 13150 Vandrådsmøder 0 30.000 25.000 25.000 
13220 - 13250 Regionsgeneralforsamling 16.930 40.000 40.000 40.000 

13320 - 13350 Tema & Øvrige møder 0 40.000 40.000 40.000 

14110 Kontorartikler (EDB) 0 5.000 10.000 10.000 

14120 Porto og gebyrer 887 3.000 2.000 2.000 
12050 Telefon og IT 20.000 20.000 20.000 20.000 
14130 Abonnementer 4.257 3.000 5.000 5.000 
14140 Småanskaffelser 304 2.000 2.000 2.000 
14125 Gaver 725 1.000 2.000 2.000 

14160 Revision 12.700 12.000 22.000 22.000 
14170 Regnskab og bogholderimæssig omkostning 10.000 10.000 

Kursusvirksomhed:
13020 - 13060 Kursusudgifter 0 5.000 7.000 7.000 
13070 Regionsarrangeret kurser for medlemmer 14.381 60.000 50.000 0 
Finansielle omkostninger:
15020 Renteudgifter 4.449 5.000 0 0 

Udgifter i alt 214.321 387.605 373.781 312.526 

Årets resultat -54.360 -58.110 -52.624 -152.565 

*   Budget 2023. Forslag til godkendelse.
** Budget 2021. Efter reduktion af kontingentoverførsel.
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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
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Består af bestyrelsesmedlemmerne fra foreningens 
fem regionsbestyrelser og leverer medlemmer til 
ad hoc-udvalg, 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 
overfor landsformanden. Direktøren ansætter 
og afskediger sekretariatets medarbejdere.

Danske Vandværkers foreningsstruktur

Organisationsdiagram
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Få individuel rådgivning om  
boringsnære beskyttelsesområder

BNBO

Det haster med at få forhandlet frivillige 
aftaler om boringsnære beskyttelsesom-
råder (BNBO) hjem inden fristens udløb 
ved udgangen af 2022. Helt ekstraordi-
nært kan I derfor hele 2022 få individuel 
rådgivning målrettet jeres vandværks 
forhold og situation. 

At nå i mål med en BNBO-aftale er en stor 
opgave, hvor de mange forskellige aspek-
ter kan være vanskelige at håndtere. Men 
nu er der hjælp forude. 

Som medlem af Danske Vandværker har I 
hidtil kunnet få rådgivning på et generelt 
niveau. Men i 2022 har vi udvidet med-
lemsservicen med konkret rådgivning, der 
er målrettet de forhold og den situation, 
jeres vandværk har.
   

Vores rådgivningsteam kan hjælpe med 
sparring inden for følgende BNBO-spørgs-
mål:  

• Kommunens risikovurdering 
• Drøftelse af strategisk fremtid for 

boringen 
• Drøftelse af løsningsmuligheder for 

beskyttelse i BNBO-arealet 
• Input til og vurdering af BNBO-erstat-

ninger 
• Skabeloner og gennemgang af aftale-

tekster 
• Forberedelse af forhandlingen 

Vær opmærksom på, 
at Danske Vandværker 
IKKE kan hjælpe med 
selve forhandlingen, 
tinglysning af aftaler, 

og tilsyn med at aftaler 
bliver efterlevet.
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 Se datoer og tilmeld jer på danskevv.dk > Arrangementer  

Bliv klog på BNBO  
på workshops og webinarer   

Workshop 
Træk i arbejdstøjet og få styr på 
jeres egen BNBO

For blot 3.000 kroner kan op til tre 
personer fra vandværket deltage i 
workshoppen. 

På fire timer forbereder I alle elemen-
terne i jeres BNBO og er derefter klar 
til forhandling med lodsejerne. 

Workshoppen består af både teori 
og praktisk arbejde, og I får kyndig 
vejledning af BNBO-eksperter. 

Webinar  
BNBO – Erstatningsberegninger 

BNBO medfører en begrænsning i 
anvendelsen af arealet, og det kan 
påvirke værdien. Deltag i webinaret 
og bliv klædt på til arbejdet: Hvad 
kan man aftale? Hvad skal det koste? 
Hvor meget falder værdien? Hvordan 
skal det formuleres? Og hvad kan 
arealet bruges til efterfølgende? 

Webinaret om BNBO-erstatninger vil 
afklare disse spørgsmål, og konkrete 
eksempler bliver gennemgået herun-
der afgørelser fra taksation.  



20  | Danske Vandværker Danske Vandværker | 21

It-sikkerhed 

Ingen forsyningssikkerhed  
uden it-sikkerhed 
I takt med at vi bliver mere og mere digi-
tale, stiger risikoen for, at jeres it-systemer 
kan blive hacket.  

Det seneste år har vi set mange eksempler 
på, at det er sket for forsyninger og mange 
andre virksomheder.  

For en vandforsyning hænger forsynings-
sikkerhed, digitalisering og it-sikkerhed 
utroligt tæt sammen.  

It-sikkerhed er i dagens Danmark en central 
opgave på lige fod med for eksempel af-
læsning af vandmålere og vandanalyser.   

En ansvarlig bestyrelse vil derfor prioritere 
it-sikkerhed højt for at opretholde en så høj 
grad af forsyningssikerhed som muligt.  

Det betyder også, at der skal sættes penge 
af til at sikre vandværkets it-systemer for 
eksempel SRO-systemer og computere 
mod hackerangreb.  

Det skal bestyrelsen have styr på 
• Uddannelse i god it-adfærd og it-sik-

kerhed 

• Løsninger, der kan opdage hackeran-
greb 

• It-beredskab, så alle ved, hvad de skal 
gøre, hvis uheldet er ude 

• Risikoanalyse, årshjul og it-politik 

• Opfølgning og dokumentation efter  
en sikkerhedshændelse 

Bestil allerede i dag et tjek af vand- 
værkets it-sikkerhed og få tryghed
Et tjek af it-sikkerheden i jeres it-systemer er 
en god start. Det afslører, om I har udfor-
dringer og giver anbefalinger til at højne 
it-sikkerheden – så I kan føle jer trygge.  

I får en rapport med anbefalinger til, hvad 
der skal til, for at vandværket har det rette 
sikkerhedsniveau. Det er et godt værktøj, 
når I skal tale med jeres it-leverandør om 
indsatserne for at højne it-sikkerheden.   

It-sikkerhed koster penge og skal priorite-
res. I har ikke råd til at lade være.  

Kontakt og rådgivning 
Derant er Danske Vandværkers it-sikker-
hedspartner i Samarbejdende Cybersikker-
hed. Hør mere eller har I brug for hjælp til 
at vælge den rette løsning for vandværket.  

Kontakt Derant på telefon 91 52 66 88 
eller mail danskevv@derant.com
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SPAR EKSTRA  - gå med i et cyberfællesskab 
Særlige fordele
• Øget forsyningssikkerhed 

• Få tjekket din sikkerhed 

• Luk hullerne og opdag hackeren 
hurtigt 

It-sikkerhed koster fra 1.542 kr./mdr.* 
*Et hackerangreb koster typisk fra 100.000 kr. 

Se priser på danskevv.dk > viden om 
> it-sikkerhed > it-sikkerhed på  
vandværket

 

 

 

Har I styr på  
it-sikkerheden?   
Tag ansvar som bestyrelse og  
tilslut jer Danske Vandværkers  
it-sikkerhedspakke.
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På regionens generalforsamling 
er der valg til Teknisk Forum
Teknisk Forum er vores tekniske videntank, 
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 medlemmer 
i Danske Vandværker. 

Det er Danske Vandværkers landsbesty-
relse, 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

 

I 2022 arbejder Teknisk Forum blandt andet med: 

• Afrunding af emne om okkerslam 

• PFAS og videregående vandbehandling 

• Videregående vandbehandling kontra simpel vand-
behandling, grænseværdier i forhold til kvalitet og 
sundhed, og hvilke udfordringer der er forbundet 
hermed, samt udbredelse af spildevandsslam her-
under kemi 

• Det nye drikkevandsdirektiv – input og sparring til 
implementering på vandværker og i udbud 

• Opdatering af eksisterende vejledninger og tidli-
gere udarbejdet materiale

Årsberetning for 
Teknisk Forum

Find årsberetningen 
for 2021 på danskevv.
dk > Om os > Udvalg > 
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?  

Det topmoderne vandværk – hvad er værd at overveje, hvis I skal bygge nyt? Find 
værktøjet på danskevv.dk > Viden om > Vandværket > Det topmoderne vandværk 

Katalog om blødgøring af drikkevand – hjælp til jer der overvejer at etablere 
central blødgøring på vandværket. Find kataloget på danskevv.dk > Viden om > 
Vandværket > Katalog om blødgøring af drikkevand  

Inspirationskatalog med gode råd til at sænke energiforbruget på vandværket. 
Find kataloget på danskevv.dk > Viden om > Vandværket > Sådan sænker I energi-
forbruget  

Værktøj til beregning af konsekvensen af storforbrugeres frakobling. 
Find værktøjet på danskevv.dk > Viden om > Administration >  
Beregning af konsekvensen af storforbrugeres frakobling 
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Arrangementer i regionen

Arrangementer Dato

Ledernetværk (2 dage) 11. maj

Generalforsamling 21. maj

BNBO Workshop 2. juni

Lækagesøgning 14. juni

Hygiejnekursus for håndværkere 30. august

Det gode bestyrelsesarbejde (grundlæggende kursus) 1. september

Evaluering og udvikling af bestyrelsesarbejdet (udvidet kursus) 22. september

Vandværksøkonomi og bogføring 6. oktober

Messe (Fredericia) 7. oktober

Beredskabsplan – sådan håndterer I en krise 25. oktober

Boringer 2. november

Ledernetværk (2 dage) 3. november

Hydrogeologi 16. november

Vandværksjura og regler 23. november

Netværk for administrative ansatte 6. december
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Bestyrelsen planlægger følgende akti-
viteter, der løbende vil blive optaget på 
Danske Vandværkers hjemmeside under 
”Aktiviteter”, når konkrete informationer til 
videreformidling er tilgængelige:

• Dag- og aftenkurser med fremmøde  
 koordineret med sekretariatet
• Regionsvandrådsmøde
• Fyraftensmøde i september/oktober

Vel vidende at aflysninger og andre æn-
dringer kan komme på tale.
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Find dit kursus og tilmeld dig på danskevv.dk > Arrangementer 

Anbefalet Lovpligtigt Supplerende Videregående 

              Webinar Dato

Mindre kalk og mere tilfredse forbrugere 9. maj

Få mere i din værktøjskasse indenfor HR-området 12. maj

Gæsteprincippet 18. maj

Forsikringer og bestyrelsesansvar 23. maj

De vigtigste værktøjer til det gode bestyrelsesarbejde 30. maj

Den nye bogføringslov 31. maj

Ny i bestyrelsen 2. juni

Grundlæggende vandforsyning 7. juni

Skab effektive bestyrelsesmøder 13. juni

Folkevalgte revisorer 15. juni

BNBO – Erstatningsberegninger 20. juni

Er I sikret imod hackerangreb? 5. september

Graveskader 19. september

Vandanalyser, lovkrav og risikovurdering 29. september

Konflikthåndtering 3. oktober

Grundvandsovervågning og pesticider 27. oktober

Kommuniker med dine forbrugere – via digitale medier 7. november

Folkevalgte revisorer 21. november

Drømmen om en ny indvindingsboring 29. november

Anbefalet Lovpligtigt Supplerende Videregående 
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Det får du for dit 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 beslutningsta-
gerne – 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  2.920 kr. 
Udpumpet m3 vand = 
94.691 x 0,0344 kr. 3.257,37 kr. 
Antal forbrugere = 760 x 2,29 kr. 1.740,40 kr. 
Kontingent i alt 7.917,77 kr. 

Kontingent i 2022 

Dit kontingent består af tre satser:

Grundsats:  2.920  kr. 

Antal forbrugere:  2,29  kr. pr. forbruger

Udpumpede m3 vand: 0,0344 kr. pr. m3
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Note



Solrød Center 20 C          www.danskevv.dk
2680 Solrød Strand         info@danskevv.dk


