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Demokratiets festdag 
– Region Nords Generalforsamling

Så er der igen mulighed for at møde 
op og gøre sin stemme gældende i den 
regionale afdeling af Danske Vandværker.

Vi må ikke glemme, at Danske Vandvær-
ker er sat i verden for at fungere som 
netværk for alle de danske forbruger-
ejede vandværker. I den nye bestyrelse er 
der enighed om, at vi vil skabe fornyelse 
gennem åbenhed og involvering. Region 

Nord skal være det naturlige bindeled 
mellem det enkelte vandværk og vores 
forening. 

Kom til vores generalforsamling og gør 
din indflydelse gældende. Vi vil fremover 
afvikle vores generalforsamlinger rundt 
i hele regionen, og vi vil arrangere den 
sammen med dig. Hvad ønsker du, at 
fremtiden skal bringe for din forening. 

Vi glæder os til at se dig.
Bestyrelsen i Region Nord.

Forord
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1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Gert Storkborg Jensen. 

3. Bestyrelsens årsberetning ved formanden.

4.  Revidering af vedtægter for Danske Vandværker Region Nord.

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

6.  Regionens årsrapport for 2019 fremlægges af kassereren til godkendelse.

7.  Regionens forslag til budget for 2021 fremlægges til godkendelse af kassereren.

8.  Valg til bestyrelsen for 2 år. Efter tur afgår Albert Veggerby Andersen, Løgstør og 

Kjeld Andersen, Øster Brønderslev. Albert Veggerby Andersen ønsker ikke genvalg.

9.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.  

Jan Olesen, Gistrup og Jan Andersen, Hadsund.

10. Valg af 1 revisor for 2 år.  

Kjeld Jensen, Klarup, er indtrådt i Kjeld Andersen, Ø. Brønderslev, valgperiode. Kjeld 

Jensen, Klarup, er på valg. Kjeld Jensen er villig til genvalg. 

Valg af 1 revisorsuppleant for et år.

11. Teknisk Forum: 

A. Årsberetning v/Morten Hansen, Ulsted Ålebæk Vandværk. 

B. Valg af medlem til Teknisk Forum. På valg er Per Stenberg Havbro, Aars Vand. 

C.  Valg af suppleant til Teknisk Forum. Nuværende suppleant er Torben Hovalt, 

 Aabybro Vandforsyning.

12. Eventuelt

Generalforsamling
Lørdag 24. oktober 2020 kl. 10.00

Dagsorden
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Program
10.00 
Ordinær generalforsamling i Region Nord

1. Indlæg ved direktør Susan Münster
 Susan Münster fortæller om foreningen,  

fremtiden og forbrugerdemokrati. 

2. Indlæg ved Landsformand Ole Wiil
 Hør om visioner for fremtiden

3. Indlæg ved Morten Hansen, Teknisk Forum
 Beretning for Teknisk Forum

13.00 
Frokostbuffet

1. Susan Münster 2. Ole Wiil 3. Morten Hansen

Det er gratis at deltage i generalforsamlingen og frokosten, men 
af hensyn til køkkenet, bedes du tilmelde dig senest 1. oktober på 
Danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamlinger
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Tilmelding 
Tilmelding til generalforsamling 
senest 1. oktober på  
 
Danskevv.dk > Arrangementer > 
Generalforsamlinger.

Bestyrelsen i Region 
Nord byder på frokost
Vi håber at se jer til frokostbuffet 
kl. 13 på Klitrosen efter generalfor-
samlingen. Det er gratis at deltage 
i frokosten, men af hensyn til bord-
dækning er det nødvendigt, at du 
tilmelder dig på  
Danskevv.dk > Arrangementer > 
Generalforsamlinger

Program
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Bestyrelsen i Region Nord

Mogens Sparre
Medlem af landsbestyrelsen
Formand i Region Nord
Aalborgvej 39
9492 Blokhus
Tlf.: 40 13 18 26
Mail: msp@Danskevv.dk

Martin N. Andersen
Næstformand
Kasserer
Møllebakken 21, Klitmøller
7700 Thisted
Tlf.: 21 41 57 94
Mail: mna@Danskevv.dk

Albert Veggerby Andersen
Bestyrelsesmedlem
Vandrådsansvarlig
Hasselvænget 2
9670 Løgstør
Tlf.: 24 61 46 41
Mail: ava@Danskevv.dk

Palle L. Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Sekretær
Havremarken 14
9690 Fjerritslev
Tlf.: 22 96 19 70
Mail: pln@Danskevv.dk

Kjeld Andersen
Kursusansvarlig
Poldervej 20
Øster Brønderslev, 
9700 Brønderslev
Tlf.: 40 48 10 87
Mail: ka@Danskevv.dk

Jan Olesen
1. suppleant
Hadsundvej 343
9260 Gistrup
Tlf: 40 38 09 44
Mail: jan@gistrupvand.dk

Jan Andersen
2. suppleant
Hedegårdsvej 23,
Øster Hurup
9560 Hadsund
Tlf: 61 37 89 80
Mail: jan.a@beskedboks.dk

Region Nord

369 vandværker

27.164.054 m3 vand 
udpumpet
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Ansatte kan vælges ind i 
regionens bestyrelse

Hvis vedtægtsændringen bliver 
godkendt på regionens general-
forsamling, kan ansatte stille op 
til regionsbestyrelsen. 

Repræsentantskabet har på sit årlige 
møde i november 2019 enstemmigt be-
sluttet at ændre foreningens vedtægter, 
så ansatte på medlemsvandværker kan 
vælges ind i regionernes bestyrelser.
Forslaget indebærer, at ansatte på et 
medlemsvandværk er valgbare til regi-
onsbestyrelsen og dermed repræsen-
tantskabet og landsbestyrelsen. 

Valg af ansatte forudsætter, at vandvær-
kets bestyrelse opstiller personen. 
Ligeså forudsætter det, at når bestyrel-
sesmedlemmer og ansatte fratræder 
deres funktioner i vandværket, fratræder 
de samtidig bestyrelsesposter i regions-
bestyrelsen og evt. øvrige organer.

Repræsentantskabet vurderer, at ansatte 
med deres viden og kompetencer har 
værdifulde bidrag til foreningen og dens 
videre udvikling. 

Regionernes vedtægter skal ændres 
Regionernes vedtægter må ikke stride 

mod Danske Vandværkers vedtægter, og 
i forlængelse af repræsentantskabets 
beslutning er der behov for at ændre 
regionernes vedtægter.

Se ændringsforslagene til vedtægterne 
på side 10.

Hvis vedtægtsændringerne bliver god-
kendt og besluttet på den ordinære regi-
onsgeneralforsamling, kan der efterføl-
gende ske valg af ansatte under punktet 
”Valg til bestyrelse”.

Fuldmagt fra bestyrelsen i vandværket
Indstillingen foregår ved, at en ansat, 
der ønsker at stille op til bestyrelsen, 
skal være mødt op med en fuldmagt fra 
sin bestyrelse. Fuldmagten skal være 
underskrevet af den tegningsberettigede 
i det vandværk, hvor den pågældende er 
ansat. Derudover skal den ansatte med-
bringe legitimation.

Det er også muligt, at bestyrelsen på ge-
neralforsamlingen kan anbefale en ansat 
at stille op. Hvis den ansatte herefter 
vælger at tage imod bestyrelsens anbe-
faling, har den ansatte ret til at melde sit 
kandidatur til bestyrelsen i regionen.

Vedtægtsændringer
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Hent skabelonen ”Fuldmagt fra bestyrelsen” i forbindelse med valg til 
bestyrelsen på Danskevv.dk > Viden om > Generalforsamling
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Bestemmelse som foreslås ændret, er overstreget med gult.  
 
Nyt forslag til bestemmelse og forklarende tekst er skrevet med rrøøddtt.   
 
 

Vedtægter for Danske 
Vandværker Region Nord 
§ 1. Navn 
Foreningens navn er Danske Vandværker Region Nord. Regionens 
hjemsted er formandens adresse. 

 
Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Region Nord er stiftet den 
11. august 1951, og er en selvstændig region under Danske 
Vandværker. 

 
§ 2. Formål 
Stk. 1. Regionen har til formål at styrke den decentrale vandforsyning 
og koordinere arbejdet i generelle spørgsmål på 
vandforsyningsområdet samt repræsentere medlemmerne over for de 
overordnede myndigheder. 

 
Stk. 2. Regionens hovedopgave er ren politisk, hvor hovedformålet er 
repræsentation i de offentlige myndigheders råd og udvalg på 
regionalt og lokalt niveau samt opretholde kontakten til 
medlemmerne i regionen via blandt andet Vandrådet i de enkelte 
kommuner. 

 
Stk. 3. Regionen skal tilstræbe, at der i alle kommuner oprettes 
vandråd. 

 
Stk. 4. Regionen opretter og leder et Regionsvandråd med en 
repræsentant fra de enkelte Vandråd i kommunerne. Der afholdes 
mindst 1 møde om året, eller efter behov. 

 
Stk. 5. Herudover skal regionen medvirke til afholdelse af diverse 
kurser, virksomhedsbesøg m.v. såvel regionalt som kommunalt. 

 
 
 

Vedtægtsændringer
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§ 3. Virke 
Regionen virker for sit formål ved: 

 
• At samarbejde med alle myndigheder, institutioner og 

foreninger i spørgsmål af interesse i vandforsyningsspørgsmål. 
• At formidle samarbejde mellem vandforsyninger i regionen. 
• At afholde kurser og oplysningsvirksomhed for uddannelse og 

videreuddannelse af personale og bestyrelsesmedlemmer i 
vandforsyningerne. 

• At deltage i relevante udvalg, kommissioner og lignende til 
fremme af vandforsyningsspørgsmål. 

 
§ 4. Medlemmer 
Som medlemmer i regionen kan optages, alle almene 
vandforsyninger i kommunerne: 

 
• Brønderslev – Dronninglund 
• Frederikshavn 
• Hjørring 
• Jammerbugt 
• Lemvig 
• Læsø 
• Mariager Fjord 
• Morsø 
• Rebild 
• Skive 
• Struer 
• Thisted 
• Vesthimmerland 
• Aalborg 

Evt. ændringer af regionsgrænserne besluttes af Danske Vandværker. 

Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel til den 
31. december. 
 
Forslag ny formulering:  
Udmeldelse skal ske i henhold til Danske Vandværkers vedtægter.  
 
Medlemskab kan bringes til ophør, hvis kontingent ikke er betalt 
inden for en 3 måneders frist. Genindmeldelse kan først ske, når 
restance er betalt.  

 
§ 5. Kontingenter 
Stk. 1. Medlemskontingent fastsættes i et takstblad, der årligt 
fastsættes af Danske Vandværkers Repræsentantskab. 
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§ 6 Generalforsamling 
Stk.1. Generalforsamlingen er regionens højeste myndighed. 
Mødeberettiget er alle medlemmer i regionen. Hvert medlem har 1 
stemme. 

 
Stk. 2. Passive medlemmer af Danske Vandværker der bor i 
regionen, har møderet og taleret til møder og forsamlinger på lige 
fod med regionens vandforsyninger, 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 regnskab fremlægges til godkendelse 
• Godkendelse af regionens budgetoplæg 
• Valg til bestyrelse 
• Valg af suppleanter til bestyrelsen 
• Valg af revisorer og suppleant 
• Evt. 

 
Stk. 5. Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som 
ekstraordinær sker med mindst en måneds varsel ved særskilt 
meddelelse til hvert enkelt medlem evt. elektronisk og i foreningens 
blad, ”Vandposten” og med angivelse af dagsorden. 
 
Forslag til ny 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 generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen i hænde senest den 15. 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 stemmer medtages som – ikke afgivet. 
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Stk. 9. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. 
 
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 
gælder. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt 
ske, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af 
medlemmerne skriftligt anmoder om det. Ekstraordinær 
generalforsamling afholdes inden 2 måneder i sidstnævnte tilfælde. 
 
Stk. 10. Ved personvalg skal afstemningen være skriftlig, blot et 
medlem ønsker det. 

 
Stk. 11. Over det på generalforsamlingen foretagne udfærdiges 
referat, der underskrives af dirigenten. Referatet vil kunne læses på 
foreningens hjemmeside. 

 
Stk. 12. Regionen kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsning 
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 består af 5 medlemmer, valgt blandt de 
stemmeberettigede medlemmer i regionen for 2 år ad gangen, idet 
der hvert år skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer. Ved ulige antal 
medlemmer afgår flertallet i ulige år. Genvalg kan finde sted. 
 
Forslag til ny stk. 1.  
Regionsbestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt 
bestyrelserne i den enkelte regions forbrugerejede og 
forbrugerstyrede vandværker blandt vandværkernes 
bestyrelsesmedlemmer samt ansatte, der opstilles af 
vandværksbestyrelsen i det vandværk, hvor personen er ansat. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne 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.  
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T Tilføjelse af ny stk. 3. 
S Stk. 3. Regionsbestyrelsens medlemmer indgår i Danske 

Vandværkers Repræsentantskab, som er Danske Vandværkers 
højeste myndighed. 

  
 Stk. 3. Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. 

 
Stk. 4. Der vælges 1 revisor, valgt blandt de stemmeberettigede 
medlemmers repræsentanter for 2 ad gangen, idet der hvert år afgår 
1 revisor. Genvalg kan finde sted. 1 suppleant vælges hvert år for 1 
år ad gangen. 

 
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og 
næstformand og kasserer. Formand og næstformand indtræder i 
Danske Vandværkers bestyrelse. 
 
Forslag til ny stk. 5, som ændres til stk. 6.  
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. 6. Bestyrelsen varetager det daglige foreningsvirke. 

 
Stk. 7. Der skal fra hvert bestyrelsesmøde føres beslutningsreferat 
over det på mødet vedtagne. Referatet underskrives af 
mødedeltagerne. 

 
Stk. 8. Regionen tegnes af formanden i forbindelse med et 
bestyrelsesmedlem: Prokura til løbende driftsudgifter kan meddeles 
til et bestyrelsesmedlem. 
 
Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Stk. 10. Regionens regnskabsår er kalenderåret. 
 
Der sker herefter en konsekvensrettelse, så de enkelte stk. i 
bestemmelsen passer.   
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Forslag til ny § 8 Vandråd 
 
Stk. 1. I hver kommune, med flere almene vandforsyninger, 
etableres et vandråd. 

 
Stk. 2. Vandrådet består af repræsentanter valgt blandt de respektive 
kommuners vandforsyninger. 

 
Stk. 3. Vandrådet vælger selv sin bestyrelse, som konstituerer sig 
med formand, næstformand m.m. 

 
Stk. 4. Repræsentanter fra hvert vandråd i regionens kommuner 
indkaldes minimum 1 gang årligt til møde med regionsbestyrelsen. 

 
Stk. 5. Vandrådets opgave er at varetage vandværkernes fælles 
interesser i forhold til kommune og region, samt varetage de 
foreningsmæssige opgaver og interesser. 

 
§ 8 Budget og regnskabsprocedure 
 
1 kvartal: 
Stk. 1. Landsbestyrelsen udmelder retningslinier (herunder 
fremskrivningsprocent) for det kommende års regionsbudgetter. 

 
Stk. 2. Regionens budgetforslag behandles på møde i 
landsbestyrelsen 

 
2 kvartal: 
Stk. 3. Regionerne afholder generalforsamling, hvor budgetforslaget 
for det kommende år fremlægges. 

 
3 kvartal: 
Stk. 4. Landsbestyrelsen udarbejder på baggrund af regionens 
budgetoplæg endeligt budgetforslag for det kommende år ligesom der 
evt. foreslås ændringer i medlemskontingentet, såfremt den aftalte 
fremskrivning (dyrtid) ikke kan fastholdes. 

 
4 kvartal: 
Stk. 5. Budgetforslaget godkendes endeligt på det årlige 
repræsentantskabsmøde, hvor sidste års regnskab ligeledes 
fremlægges til godkendelse. 
 
Hele § 8 udgår  
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FORRETNING FRYDER

Danske Vandværker Region Nord

CVR. nr. 14704035 

Årsrapporten for 2019

7  

Forslag til ny § 9 Regnskab og budget  
 
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 
Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte 
revisorer. 

 
Stk. 3. Bestyrelsen skal herudover antage en godkendt revisor. 

 
Stk. 4. Regnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. 
 
Stk. 5. Repræsentantskabet i Danske Vandværker udmelder 

regionernes tilskudsbeløb, hvorefter regionsbestyrelsen 
udarbejder budgetforslag for det kommende år, som 
forelægges til generalforsamlingens godkendelse. 

 
§ 10 Ikrafttræden 
 
Nærværende vedtægter er forelagt til vedtagelse på den 
ordinære generalforsamling den [dato]. 
 
Ikrafttrædelse sker ved vedtagelsen.  
 

Find også de nuværende vedtægter og forslag til nye vedtægter 

på  > Om os > Organisation > Bestyrelse i Region Nord > 

Generalforsamlinger i Region Nord
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FORRETNING FRYDER

Danske Vandværker Region Nord

CVR. nr. 14704035 

Årsrapporten for 2019

Regionens regnskab og budget





 
 

 

Danske Vandværker Region Nord

Den uafhængige revisors erklæring

- 4 -

Til bestyrelsen i Danske Vandværker Region Nord

Vi har udført review af årsregnskabet for Danske Vandværker Region Nord for regnskabsåret 01-01-2019 
- 31-12-2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Foreningens bestyrelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i 
overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske 
regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en 
konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet 
som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante 
regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af 
historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der 
primært består af forespørgsler til bestyrelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i foreningen, samt 
anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført 
efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om 
årsregnskabet.

Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at 
årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31-12-2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019 i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Regnskabsklasse
Årsrapporten for Danske Vandværker Region Nord for 2019 er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for    virksomheder i regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for 
regnskabsperioden.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret 
kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets 
indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som 
følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i 
resultatopgørelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De 
i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i 
forhold til realiserede tal.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt 
indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv. 
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Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret.

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger
Likvider omfatter likvide beholdninger.

Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
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Note

Realiseret
2019   

kr. 

Budget
2019 

(ej reviewet)
kr. 

Realiseret
2018   

kr.

Nettoomsætning 1 303.277 303.000 299.977
Bruttoresultat 303.277 303.000 299.977

Administrationsomkostninger 2 -235.848 -335.000 -341.633
Resultat før finansielle poster 67.429 -32.000 -41.656

Finansielle indtægter 3 3.865 3.000 5.170
Finansielle omkostninger 4 -1.760 0 0

ÅRETS RESULTAT 69.534 -29.000 -36.486
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Note
2019
kr. 

2018
kr. 

AKTIVER

Andre tilgodehavender 5 2.528 2.429
Kortfristede tilgodehavender 2.528 2.429

Likvide beholdninger 6 879.288 829.596

OMSÆTNINGSAKTIVER 881.816 832.025

AKTIVER 881.816 832.025
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Note
2019
kr. 

2018
kr. 

PASSIVER

Overført resultat 7 870.316 800.783
EGENKAPITAL 870.316 800.783

Leverandører af varer og tjenesteydelser 11.500 15.456
Anden gæld 0 15.786
Kortfristede gældsforpligtelser 11.500 31.242

GÆLDSFORPLIGTELSER 11.500 31.242

PASSIVER 881.816 832.025

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 8
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1. Nettoomsætning
Regionstilskud 303.277 299.977

303.277 299.977

2. Administrationsomkostninger
Andre administrationsomkostninger
Småanskaffelser 0 3.312
Bestyrelseshonorar 106.270 105.114
It, bredbånd og telefoni 15.000 16.772
Bestyrelsesmøder 47.323 46.831
Øvrige møder 12.467 15.978
Beklædning 316 3.000
Kursus 0 19.745
Temamøder og firmabesøg 933 -5.517
Porto 862 880
Danløn 800 660
Kontorartikler 0 764
Revisorhonorar 10.600 10.800
Repræsentation 4.616 2.860
Vandværkssamarbejde 8.221 60.902
Generalforsamling, netto 28.440 59.532

235.848 341.633

3. Finansielle indtægter
Renteindtægter fra pengeinstitutter 3.865 5.170

3.865 5.170

4. Finansielle omkostninger
Renteudgifter til pengeinstitutter 1.760 0

1.760 0

5. Andre tilgodehavender
Tilgodehavende moms 2.528 2.429

2.528 2.429

6. Likvide beholdninger
Spar Nord 159.977 113.650
Sparekassen Vendsyssel 719.311 715.946

879.288 829.596



 
 

 

Danske Vandværker Region Nord

Noter
2019 2018

- 13 -

7. Overført resultat
Saldo primo 800.782 837.269
Årets resultat 69.534 -36.486
Saldo ultimo 870.316 800.783

8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er ikke stillet sikkerhed i aktiver opført i nærværende årsrapport.
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Budget
Ikke

reviewet
Ikke

reviewet
Ikke

reviewet

Forslag
Regnskab Budget Budget Budget

2019 2019 2020 2021
Resultatopgørelse

Regionstilskud  303.277 303.000 305.665 309.247
Indtægter i alt 303.277 303.000 305.665 309.247

Administrationsudgifter
Bestyrelseshonorar 106.270 106.000 107.107 108.362
It, bredbånd og telefoni 15.000 20.000 15.000 20.000
Bestyrelsesmøder 47.323 22.000 25.000 60.000
Øvrige møder 12.467 47.000 20.000 20.000
Beklædning 316 2.000 5.000 3.000
Kursus 0 5.000 15.000 5.000
Temamøder og firmabesøg 933 0 0 20.000
Porto 862 1.000 1.000 1.000
Danløn/abonnementer 800 1.000 1.000 1.000
Kontorartikler 0 1.000 1.000 1.000
Revisorhonorar 10.600 12.000 12.000 12.000
Repræsentation 4.616 3.000 3.000 5.000
Vandværkssamarbejde 8.221 75.000 75.000 80.000
Generalforsamling, netto 28.440 40.000 35.000 25.000
Administrationsudgifter i alt 235.848 335.000 315.107 361.362

Renteindtægter 2.105 3.000 2.442 -5.000
Renter i alt 2.105 3.000 2.442 -5.000

Resultat  69.534 -29.000 -7.000 -57.115

- 14 -



30  | Danske Vandværker Danske Vandværker | 31

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 
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 2020

Organisationsdiagram
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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. 
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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
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Vandråds-
forum

Direktøren har ansvaret for foreningens 
daglige drift med ansvar umiddelbart 
overfor landsformanden. Direktøren ansætter 
og afskediger sekretariatets medarbejdere.
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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
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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
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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 2020
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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 vandforsyningsteknik til sekre-
tariatet, der sørger for, at viden formidles 
i diverse medier til gavn for alle medlem-
mer af Danske Vandværker.

Det er Danske Vandværkers landsbesty-
relse, der formulerer faglige og tekniske 
emner, som Teknisk Forum arbejder med.

Valg
Ansatte driftsfolk fra et vandværk, der er 
medlem af Danske Vandværker, kan væl-
ges ind i Teknisk Forum. Der kan maksi-
malt vælges to driftsfolk og én suppleant 
fra hver region.

I Teknisk Forums kommissorie 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. Kataloget hjælper bestyrelser og 
forbrugere, når de overvejer at etablere 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 under Viden om > Administration > 
Beregning af konsekvensen af storforbrugeres frakobling. 

Årsberetning for 
Teknisk Forum

Find årsberetningen for 2019 på 
Danskevv.dk > Om os > Udvalg > 
Teknisk Forum

I 2020 arbejder Teknisk Forum 
blandt andet med: 

	Vandkvalitet i forbindelse med 
private blødgøringsanlæg

	Videregående vandbehandling i 
forhold til pesticider, både bakte-
riologisk, kemisk mm. 

	Energibesparelser 

	Det topmoderne lille vandværk 
- hvordan ser det teknisk ud? 

	Boringer: Tæthedskontrol og  
sikker forsegling af boringer
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2. september Driftskursus opfølgende

9. september Netværk for administrative ansatte

10. september  Vandanalyser – lovkrav og risikovurdering (Webinar)

14. september  Graveskader (Webinar) 

16. september Udbudsregler, teknik og tilsyn

21. september Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

22. september Pesticider og rensemetoder

23. september IT sikkerhed - Er i sikret mod hackerangreb?

8. oktober  HR - Den nye ferielov, opfølgning (webinar)

20. oktober  Rekruttering af frivillige (Online kursus)

22. oktober Vandværksjura og regler

27. oktober  Driftskursus - Selvstudie  

27. oktober  Driftskursus 3 dage

5. november  Grundlæggende vandforsyning (Webinar) 

10. november  Digitalt vandværk: Sådan når du forbrugerne (Webinar) 

16. november Håndværkerhygiejnekursus

16. november Hygiejnekursus

16. november  Hygiejnekursus

18. november  Persondata – hvad er nyt? (Webinar) 

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

2020

Arrangementer
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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  2.550,00 kr.

Antal forbrugere = 760 x 2,00 kr.  1.520,00 kr.

Antal udpumpede kubikmeter =  

94.691 x 0,03 kr.   2.840,73 kr.

I alt  6.910,73 kr.

Kontingent i 2020 

Dit kontingent består af tre satser:

Grundsats:  2.550 kr. 

Antal forbrugere:  2,00 kr. pr. forbruger

Udpumpede m3 vand: 0,03 kr. pr. m3

Det får du for kontingentet



Solrød Center 20 C          www.danskevv.dk

2680 Solrød Strand         info@Danskevv.dk


