
Lindholm 27. november 2020  

Til Medlemsvandværker i Region Nord 

Ændringsforslag til Regionsnord vedtægter Danske Vandværker Nord. 

Efter bestyrelsens oplevelse ved seneste generalforsamling på Klitrosen Slettestrand lørdag d. 24. 
oktober 2020, som blev betragter som værende en generalforsamling med glæde og humor, udført i 
en god ånd og stemning, erfarer vi 2 timer senere, at bestyrelsen havde konstitueret sig, helt og 
aldeles uventet i forhold til den stemning som var på generalforsamlingen, hvor der bl.a. var roser for 
forandringsprocessen som blev registret af deltagerne.  

Ingen fra den siddende bestyrelse, havde kommentarer eller anden indsigelse mod den senest nyvalgte 
formand eller kassereren, som havde har været med i mange år? 

Hvad der ligger bag, denne ”øvelse” er ikke kendt for nogen/de fleste medlemmer,  

Vi mener derfor at medlemsforeningerne bør have indflydelse på hvem der repræsenterer 
foreningen ud af til. 

Med baggrund i dette mener vi fra Lindholm vandværks bestyrelse at 

”der må ske ændringer i vedtægterne”  

Derfor dette forslag: 

§ 6 stk. 3 udvides med Hvis 20 af medlemsvandværkerne, med en motiveret dagsorden ønsker dette, 
skal der indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling med 30 dages varsel. 

§ 6 Generalforsamling stk. 4 

1. valg af dirigent 
2. valg af stemmetællere 
3. bestyrelsens beretning (fremlægges til godkendelse) 
4. indkomne forslag 
5. regionens regnskab fremlægges til godkendelse 
6. godkendelse af regionens budgetoplæg 
7. valg af formand i ulige år 
8. valg 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år 
9. Valg af kasserer i lige år 
10. valg af næstformand i lige år 
11. valg af suppleanter osv. Rest af tekst uændret……… 

§ 6 stk. 6 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 
15. marts, ændres til 14 dage inden generalforsamlingen. 

§ 7 ny stk. 5 som ændres til stk. 6. erstattes af ovennævnte stk. 4 

§ 7 ny stk. 1.  1. afsnit regionsbestyrelsen består af, fortsætter, 
Anden afsnit udgår, da valgproceduren fremgår af dagsordenen til generalforsamlingen. 
§ 7 stk. 1. 2. afsnit, genvalg kan finde sted, fortsætter.  
Formand og næstformand indgår i Danske vandværkers landsbestyrelse. 
§ 7 stk. nyt stk. 5 som ændres til 6, udgår med undtagelse af, bestyrelsen er beslutningsdygtig osv. 



At valgprocedure/konstituering bør ændres, skal som sagt ses, med den for os, usædvanlige 
hændelse som skete efter den seneste ordinære generalforsamlings konstituering, som var ukendt 
for de fleste deltagere. 

Vi håber med forslaget at de øvrige medlemsforeninger og bestyrelsen vil bakke op om forslaget? 

På bestyrelsens vegne 

Ib Rasmussen 

Formand 

 


