
 
 
 
 
 
 

Referat fra generalforsamlingen 
den 7. april 2018 i Danske Vandværker Region 

Nord, afholdt på Hotel Comwell Sport Rebild Bak-
ker.  

 
Inden generalforsamlingen var følgende dagsorden 
rundsendt til alle vandværker samt offentliggjort på 

hjemmesiden og trykt i det officielle program, side 4. 
 

1. Valg af stemmetællere. 
 
Inden valg af dirigent valgte generalforsamling stemmetællere. Valgt blev Anders 
Wullf (Hjerm), Tom Lindskog (Klitmøller og Ole Bøtzler (Lindholm) 

 
 

2. Valg af dirigent. 
 
Formand Per Roth indledte med at byde velkommen, der var tilmeldt 155 personer 
fra 54 vandværker. Per Roth bød velkommen til alle medlemmer, gæster, landsfor-
mand Ole Wiil samt repræsentanter fra leverandører.  
Bestyrelsen foreslog valg af Erik Jensen (Klarup) som dirigent. Erik Jensen valgt 
uden modkandidat. Palle L. Nielsen (Region Nord) blev valgt som referent. Dirigen-
ten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed også be-
slutningsdygtig.  
 

3. Bestyrelsens årsberetning ved formanden. Per Roth aflagde beretning. 
 
Der har været mange mærkesager og aktiviteter i årets løb.  
 
Beretningen er vist i indkaldelsen på siderne 10 – 13, hvor til der henvises.  
 
Bestyrelsen har afholdt en lang række møder og næstformand og formand har del-
taget i landsmøder og repræsentantskabsmøder m.v. Der har været afholdt 20 



kurser i regionen, der har været markant stor deltagelse heri – blandt andet om per-
sondataforordningen, der er planlagt nye aktiviteter for 2018. Der har været få afly-
ste kurser primært på grund af for få tilmeldte.  
 
Formanden opfordrede til at gøre sin indflydelse gældende i vandråd og kontaktråd. 
Der har været en mindre tilbagegang i antal af medlemmer i Region Nord, dette 
skyldes blandt andet sammenlægninger. Der er nu 386 medlemmer. 
 
Der har været afholdt 3 dags firmatur til Polen sammen med Xylem med stor tilslut-
ning. 
 
Følgende værker havde spørgsmål/kommentarer til beretningen; 
 
Mogens Sparre (Blokhus) – vil have beretning til afstemning + læser et åbent brev 
op 
Kurt Jensen (Lindholm) – hvorfor er direktør fyret og landsformand gået  
Anders Wulff (Hjerm) – kommentarer til beretning – hvorfor er uroen ikke nævnt i 
beretning + spørgsmål til Mogens Sparre 
Bent Jensen (Hune) – kommer der en redegørelse på alt det her uro. 
Kurt Jensen (Lindholm, igen) 
Bent Jensen (Hune) – billig måde i slipper omkring det her på 
Troels Jensen (Vejgaard) – kritik af processen 
Mogens Sparre (Blokhus) - aldrig oplevet noget lignende i sin forenings karriere.  
 
Beretningen er vedlagt separat til dette referat og er uploaded på Danske Vandvær-
kers hjemmesiden under Region Nord. Beretningen blev taget til efterretning. 

 
4. Indkomne forslag (indsendes senest 15. marts ifølge vedtægterne). 

 
Der var ikke indkommet nogle forslag.  

 
 

5. Regionens årsrapport for 2017 fremlægges af kassereren til godkendelse. 
 
Kasserer Martin N. Andersen (MNA) gennemgik årsrapporten og revisors påteg-
ning. Den samlede årsrapport med påtegning, drift og balance samt noter var som 
noget nyt trykt i invitationshæftet på siderne 16 – 28, hvor til henvises. Regnskabet 
blev godkendt. Der var et overskud på 18.544 kr. mod budgetteret underskud på 
19.000 kr. Efter overførsel af årets overskud, er der en egenkapital 31.12. 2017 på 
837.269 kr.  
 
Der en blank påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger fra ekstern 
revisor.  
 
Regnskabet blev godkendt.   
 
  



6. Regionens forslag til budgetoplæg for 2019 fremlægges til godkendelse ved 
kassereren. 
 
Kasserer Martin N. Andersen gennemgik budgettet, der blev godkendt. Der budget-
teres med et underskud på 14.000 kr. i 2019. Budgettet for 2018 blev godkendt på 
sidste års generalforsamling, og her budgetteres med et underskud på 16.000 kr.   
 
Der var spørgsmål fra Anders Wulff til udgifterne til aftenfest, og hvor er annonce-
indtægterne henne?  
 
Hadsund Vand, Franz - lad os komme videre og lad nu bestyrelsen arbejde videre. 
 
Blokhus Vand, Mogens Sparre, der var spørgsmål til regionens formue, om hvordan 
den var opstået. Der er for 2019 budgetteret med et underskud.  
 
Budget blev enstemmigt vedtaget.  

 
7. Valg til bestyrelsen for 2 år. Efter tur afgår Erik R. Skjøtt (Klarup) og Albert 

Veggerby Andersen (Løgstør). 
 
Begge er villige til genvalg. 
 
Erik R. Skjøtt og Albert Veggerby Andersen blev genvalgt uden modkandidater.  

 
8. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen for 1 år ad gangen (første og anden sup-

pleant). 
 
 
Jan Olesen (Gistrup) og Kjeld Andersen (Øster Brønderslev) blev valgt i 2017, Kjeld 
er først suppleant og Jan er anden suppleant.  
 

9. Valg af 1 revisor for 2 år.  
 

På valg er Kristian Larsen (Løkken). Kristian er villig til genvalg. Blev valgt uden 
modkandidat. 
 
Kjeld Andersen (Øster Brønderslev) blev valgt i 2017 for 2 år.  
 
Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. Valg for 1 år er p.t. Kjeld Jensen (Klarup), Kjeld 
Jensen (Klarup) er villig til genvalg.   Blev valgt uden modkandidat.  
 
 
 

 
 
 
 
 



10. Teknisk Forum, Beretning ved Morten Hansen og valg til Teknisk Forum. 
 

  
Morten Hansen aflagde fyldestgørende beretning. MH oplyste, at der har været afholdt 4 
møder og 2 møder med formændene og direktøren.  Der deltager 2 personer fra her Re-
gion i Teknisk Forum. Der har dog kun deltaget 1 fra Fyn, da man ikke kan få en mere ind. 
Der har i årets løb ikke været udskiftet på posterne, og alle er villige til genvalg. 
 
Der har været arbejdet med artikler om rentvandstanke og grundvandssænkning og hygi-
ejneregler, PE regler, hærværk, frostskader, prøveregulativ.  
 
Teknisk Forum har også en repræsentant i DK Vand.  
 
Teknisk Forum har et godt samarbejde med Henrik Blomhøj fra sekretariatet – han tager 
sig af de daglige opkald og Teknisk Forum hjælper med rammerne og grundigere under-
søgelser om diverse temaer til andet artikler og ting til hjemmesiden.  
 
Vi har også haft et godt samarbejde med tidligere landsformand Per Roth og nuværende 
formand Ole Wiil 
 
Herefter var der valg til Teknisk Forum – Region Nord, Morten Hansen (Hals) er først på 
valg i 2019. 
 
I 2018 er Per Havbro (Aars), og han modtager genvalg. PH genvalgt– suppleant blev Tor-
ben Hovaldt Christensen (Aabybro). 
 
Herefter korte spørgsmål til Teknisk Forum. 
 

 
 
11. Eventuelt. 

 
Der var spørgsmål til kurser og hjemmesiden.  
 
Lindholm, Kurt Jensen; undrer sig over at beretningen ikke er til afstemning, hvor-
dan kan generalforsamlingen så stille et mistillidsvotum 
 
Vejgaard, Hans Ole Jensen, spurgte til om der kom en koordineret indsats i forhold 
til sprøjtegifte.  
 
Gudumholm, Hvad er der sket i vores forening i f t direktør, landsformand og næst-
formand. Hvorfor denne store og markante udskiftning?  
 
Hune Vand, Bent Jensen, jeg har spurgt gentagne gange under beretningen og bli-
ver henvist til eventuelt – hvad er der sket i vores forening?  
 



Per Roth svarede på spørgsmålene og henviste til pressen og TV Spot, og hoved-
kontoret sender gerne Roll Up og flyers som værkerne kan bruge i forhold til sprøj-
tegifte m.v. 
 
I forhold til udskiftningerne henviste Per Roth til den redegørelse som han og Palle 
Christensen har sendt ud – den svarer på tingene, og efterfølgende vil vores nuvæ-
rende landsformand Ole Wiil, måske komme ind på temaet under hans indlæg efter 
generalforsamling – så er I alle velkomne til at spørge ham.  
 
Frejlev Vand, John; Hvorfor kan vi ikke få udleveret referater fra landsbestyrelses-
møderne, vi er nogle der er ledt på hjemmesiden og kontaktet sekretariatet? Hvad 
er det for en sag med Konkurrencestyrelsen? Hvorfor har vi smidt en god direktør 
ud? 
 
Hjerm Vand, Anders Wulff, ”Når lorten rammer os i elevatoren, får vi det hele i ho-
vedet”. 
 
Gudumholm, Vi ønsker en forklaring fra Per Roth, hvad er hans syn på sagen? 
 
Per Roth takkede for det flotte fremmøde og på gensyn til aftenarrangementet. Her-
efter var der en tak til dirigenten for god mødeledelse.  
 
Herefter sluttede generalforsamlingen.  
 
Næste års generalforsamling er lørdag den 6. april 2019, og der er forslag om ge-
neralforsamling lørdag den 5. april 2020.  
 
Efter generalforsamlingen var der indlæg om Kodeks for godt bestyrelsesarbejde 
(Thomas) samt indlæg ved landsformand Ole Wiil.  
 
Referent;   Dirigent; 
Palle L Nielsen, Region Nord   Erik Jensen, Klarup 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


