
Region Nord 

Notat fra Region Nords bestyrelse om generalforsamlingen afholdt 

den 7. april 2018. 

Spørgsmålene og specielt reaktionerne efterfølgende på generalforsamlingen 

har foranlediget os til at komme med følgende notat af vores version af 
hændelsesforløbet. 

 
For det første skal der ikke herske tvivl om, at vi mener, at alle spørgsmål kan 

stilles og at vi har pligt til at svare så godt som muligt. Generalforsamlingen 
dette år var speciel ved, at der var sket nogle drastiske ting i Landsbestyrelsen 

og på kontoret i Solrød, som vi ikke umiddelbart havde nogen direkte 

indflydelse på. Vi havde selvfølgelig fået tilkendegivelser om, at mange var 
utilfredse med, hvad der var sket og derfor ønskede en yderligere uddybning 

deraf. 
 

Vi havde derfor et formøde med vores dirigent, hvor vi bad om, at få 
beretningen behandlet særskilt for sig selv og problematikken om det andet 

også for sig selv. Det var således ikke et udtryk for, at vi ikke ville tillade en 
diskussion om hvad der var hændt i Landsbestyrelsen, men mere en opdeling 

i, hvad vi mente var relevant for vores region, altså beretningen, og så kunne 
det andet diskuteres under eventuelt eller senere på dagen. 

At begivenhederne var sket i 2018 var og er ingen undskyldning for ikke at 
ville omtale og diskutere det i år, vi ville bare gerne have fokus på vor egen 

forening og så kunne man tage diskussionen om det andet med 
Landsformanden, når det blev hans tur. 

Det viste sig så i bagklogskabens klare lys, at være en fejltagelse. Dels fordi vi 

ikke fik Landsformandens redegørelse under eventuelt, hvor den kunne have 
været diskuteret men i særdeleshed fordi Landsformanden ikke ville diskutere 

og svare på spørgsmål. Dette var en fejltagelse som vi må tage på vore 
skuldre. 

 
Med hensyn til afstemning om bestyrelsens beretning er vi meget i tvivl om, 

hvor man ville hen med sådan en afstemning. Hvad var eller er det, man var 
utilfreds med og ikke kunne acceptere at Region Nords bestyrelse havde gjort? 

Region Nord har to mand i Landsbestyrelsen som sammen med Region Fyn 
stemte imod de andre regioners mistillidsvotum til formanden og fyringen af 

direktøren. 
Det kunne vi i Region Nord altså ikke forhindre. At det skete på et juridisk 

uholdbart grundlag kan vi heller ikke efterfølgende gøre noget ved, da sket er 
sket. 

Men er det fordi forslagsstillerne til et evt. mistillidsvotum til Region Nords 

bestyrelse er enige i, at de 3 regioner havde ret i deres kritik, er sagen 



naturligvis en anden. Så ville et evt. flertal for mistilliden have resulteret i ny 
bestyrelse i Region Nord og dermed 2 nye mand til Landsbestyrelsen. 

Det er bare meget svært at se logikken i denne udlægning, da der ikke blev 
foreslået nye kandidater under valg til bestyrelsen, som ville være den 

naturlige vej til at få valgt en helt ny bestyrelse. 
 

I Danske Vandværker er repræsentantskabet den øverste myndighed som 
udpeger en bestyrelse der skal være ansvarlig for den daglige drift. 

Medbestemmelse og indflydelse på bestyrelsens 

handlinger kan have lange veje, når der sker noget som for menigmand er 
både uforståeligt og specielt uventet. Derfor skal vi naturligvis høre efter, hvad 

medlemmerne giver udtryk for og som tit er rigtigt og til nytte for os alle 
fremover. Vi vil derfor undersøge om der evt. skal laves om på vores 

vedtægter. 
 

Vi håber med dette notat, at have svaret på nogle af spørgsmålene og have 
fået løst op på den uforløste stemning der prægede generalforsamlingen, men 

som heldigvis blev løftet efter festmiddagen. 
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