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Kære bestyrelse i Lindholm vandværk
Har desværre ikke mailen på alle i bestyrelsen, håber i vil hjælpe med at videresende til hele
bestyrelsen.
 
Tak for jeres forslag til vedtægtsændringer jf. mail af 27. november 2020.
Vi har drøftet dem i regionsbestyrelsen og bestyrelsen vil gerne håndtere sagen med stor
rettiglighed og ordentlighed.
Regions bestyrelsen har rådført sig  med foreningens landsformand, direktør og jurist,
samt har bestyresen bedt advokat Gert Stokborg Jensen  fra Advokathus Nord om en
forhåndsudtagelse, hvis/når forslagene kommer på generalforsamlingen.  
Advokat Gert Stokborg Jensen var dirigent ved sidste generalforsamling og bestyrelsen vil
forslå genvalg ved generalforsamlingen den 19. juni. Forhåndsudtagelse er vedhæftet.
   
Regionsbestyrelsen er bevidste om, at der er behov for at forklare sammenhængen
mellem hovedforeningen Danske Vandværkers vedtægter og Regionen vedtægter, og
dermed hvilke muligheder, der er for at ændre i de regionale vedtægter.
Overordnet set gælder, at ændring i valg til Regionsbestyrelsen forudsætter, at der
forinden sker en ændring i § 15, stk. 4 i Danske Vandværkers vedtægter.  
Det vil derfor kræve, at der fremsættes forslag til Danske Vandværkers repræsentantskab
om ændring, som godkendes, og derefter indsættes som forslag i regionsvedtægterne.
 
For at undgå, at der fremlægges et forslag til ændringer af Region Nords vedtægter på den
kommende generalforsamling, som ikke vil kunne behandles, har vi valgt at gennemgå
jeres forslag og også at give vores vurdering af, om forslaget kan besluttes eller ej. I er
velkomne til at tage kontakt til mig, hvis der er spørgsmål eller anden behov for uddybning.
Der skal dog bemærkes jeg / bestyrelsen vil bede om juridisk bistand for større
uddybninger.
 
Kommentarer til de enkelte forslag til ændringer: 
 
Forslag: Der skrives ind under § 6, stk. 4, at bestyrelsens beretning skal fremlægges til
godkendelse.
 
Beretningen, uanset om den er mundtligt eller skriftligt, beskriver, hvad der er sket i
foreningen siden sidste generalforsamling.
 
Generalforsamlingen kan godt stemme om at godkende beretningen, men det har ingen
umiddelbar juridisk betydning, idet det er en beretning om året, der er gået. Det giver
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Med baggrund i fremsat forslag af 27. november 2020 fra Lindholm Vandværk om ændring i vedtægterne, 


har I i bestyrelsen for Region Nord anmodet mig om, at fremkomme med en forhåndsudtalelse om, hvor-


ledes jeg som mulig kommende dirigent vil håndtere det fremsatte forslag i dets nuværende udformning. 


 


Eftersom Region Nord i henhold til dens vedtægter § 1 ”er en selvstændig region under Danske Vandvær-


ker”, og dermed er en del af en landsorganisation, skal der ud over den enkelte regions vedtægter også 


tages hensyn til, hvorledes landsorganisationens vedtægter beskriver temaet om vedtægtsændringer. 


 


Det fremgår af landsorganisationens vedtægters § 4 at ”den enkelte region drives i henhold til den enkelte 


regions vedtægter”. Hermed er man altså som udgangspunkt indforstået med at den enkelte region kan 


have individuelle vilkår.  I landsorganisationens vedtægter er der dog herudover bestemt i § 15 stk. 4, at 


”underliggende vedtægter må ikke stride imod nærværende vedtægter”. Hvad der nærmere kan ligge i 


dette begreb vil jeg redegøre for nedenfor. 


 


I i henhold til Region Nords vedtægter § 6 stk.5, som vedtaget på den seneste generalforsamling, skal 


forslag der ønskes behandlet være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts. 


 


Lindholm Vandværks forslag i dets nuværende udformning i alle led, kan altså behandles på generalfor-


samlingen i en demokratisk proces med afstemning m.m. 


 


Hvis jeg af forsamlingen, som dirigent måtte blive spurgt, om man kan fremsætte og muligvis vedtage et 


forslag, der strider mod landsforeningens vedtægter, vil svaret teknisk være et ja, men en sådan beslutning 


vil jo kunne få nogle negative konsekvenser for foreningen.  En vedtægtsændring, der af landsorganisati-


onen betragtes som stridende mod landsforeningens vedtægter, vil kunne kræves ændret på en 
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efterfølgende generalforsamling ved et nyt forslag herom, med den følge at fastholdelsen i dens yderste 


konsekvens kan medføre en eksklusion af landsforeningen. Dette må siges at være uheldigt for demokra-


tiet. 


 


Hvis jeg skal kommentere på Lindholm Vandværks enkelte forslag: 


 


Ad 1. § 6 stk. 3- Ekstraordinær generalforsamling, hvis 20 af medlemsværkerne ønsker dette.  


 


Der er ikke i landsvedtægterne beskrevet noget om, at de enkelte værker kan forlange indkaldt til et 


ekstraordinært repræsentantskab. Der er beskrevet, at hvis to ud af de fem regioner ønsker afholdt et 


repræsentantskabsmøde, skal der ske indkaldelse hertil. 


 


Derfor vil Lindholm Vandværks forslag på dette punkt ikke stride mod landsforeningens vedtægter. Der 


kan og skal tolkes en mindretalsbeskyttelse ind i ”ånden” fra landsforeningens vedtægter, men hvor ”snit-


tet” skal lægges, eller sagt på en anden måde, hvor mange, der skal til for at kunne kræve en ekstraordinær 


generalforsamling, siger vedtægterne ikke direkte noget om. Dette må afgøres i den enkelte region. Fordele 


og ulemper vil jeg ikke kommentere på. Såfremt et sådant forslag af landsorganisationen alligevel betragtes 


som stridende mod § 15 stk. 4, kan en vedtagelse under alle omstændigheder give konsekvenser m.m.  


 


 


Ad 2 § 6 stk. 4 om særskilt valg af formand direkte på generalforsamlingen m.m. 


 


I landsforeningens vedtægter er det bestemt, at formanden for landsorganisationen bliver konstitueret på 


et efterfølgende bestyrelsesmøde - § 8 stk. 4. 


 


Her er det min opfattelse, at et ønske om en regionsvedtægt, der beslutter direkte valg af formand på 


generalforsamlingen vil være i strid med princippet bag landsorganisationens tilsvarende bestemmelse. Et 


sådant forslags vedtagelse, kan altså i yderste konsekvens bevirke, at man så samtidig signalerer, at man 


ikke vil følge landsorganisationens ledelsesmodel og dermed risikerer eksklusion. 


 


Forslaget om at bestyrelsens beretning skal fremlægges til godkendelse, kan godt fremsættes og vedtages 


uden at dette vil være i strid med landsorganisationens bestemmelser. Fordele og ulemper herved vil jeg 


ikke kommentere på. 


 


 Ad 3.  § 6 stk 6 - Ændring af sidste frist fra 15. marts til 14 dage før generalforsamlingen 


 


I landsvedtægterne er der bestemt en sidste frist for fremsættelse af forslag til den 1. marts i et år.  


Et forslag der blot definerer fristen til 14 dage før GF kan fremsættes og vedtages. Fordele og ulemper vil 


jeg ikke kommentere på. 
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Ad 4. Konsekvensændringerne i § 7 


 


Stillingtagen hertil er angivet i kommentarerne til de fremsatte forudgående forslag. 


 


 


----ooOOoo--- 


 


 


Jeg håber redegørelsen giver svar på, hvorledes jeg ud fra de foreliggende oplysninger vil håndtere be-


handlingen af forslagene som dirigent. 


 


 


 


Med venlig hilsen 


 


Gert Storkborg Jensen 


Dette brev er sendt pr. mail  


 


 


 








således ikke mening at stemme om et faktisk forløb, der ikke står til at ændre.
 
Medlemmerne kan stille supplerende spørgsmål og evt. i forbindelse hermed udtrykke sin
kritik af bestyrelsens arbejde og efterfølgende undlade på ny at vælge samme bestyrelse.
Hvis et flertal af medlemmerne udtrykker utilfredshed med bestyrelsen og med den linje,
som bestyrelsen har lagt, er bestyrelsen nødsaget til at tage dette til efterretning.
Bestyrelsen er ikke forpligtet til at træde tilbage, men den kan heller ikke lade som
ingenting, idet baggrund for kommentarer og kritik må indgå i det fremtidige arbejde i
bestyrelsen.
 
Det har således ingen juridisk betydning, hvorvidt beretningen fremlægges til godkendelse
eller ej.
 
Forslag: Ændring af antallet af medlemmer, der kan anmode om indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling.
 
I forslaget ønskes det nuværende 25 % nedsat til 20 medlemmer. I region Nord er der 361
medlemsvandværker, hvilket betyder en reducering fra 90 medlemmer til 20 medlemmer.
Dette er en væsentlig ændring.
 
I Region Fyn og Region Øst er det mindst 10 % af medlemmerne, der kan anmode om, at
der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
 
20 medlemmer svarer til 5,6 % af medlemmerne, hvilket vurderes at ligge i underkanten
af, hvad der må anses for at være rimeligt i forhold til at kunne anmode om en indkaldelse
til en ekstraordinær generalforsamling.
 
På den ene side skal det være praktisk overkommeligt at kunne samle det nødvendige
antal underskrifter, så demokratiet fungerer. Men på den anden side er der med en så lille
andel af medlemmerne en risiko for at åbne for adskillige ekstraordinære
generalforsamlinger, hvilket kan blive meget omkostningsfuldt for foreningen.
 
På den baggrund frarådes det, at andelen sættes ned til 20 medlemmer. Det vurderes, at
andelen bør ligge et sted mellem 10-25 %.  
 
Forslag til ændring af valgproceduren
 
Der stilles forslag om, at formand og næstformand skal vælges direkte på
generalforsamlingen af medlemmerne.
Det er en årelang tradition, at de valgte bestyrelsesmedlemmer, i vandværkerne, i
regionen, i landsbestyrelsen og øvrige fora selv vælger sammensætningen af bestyrelsen,
alene af den grund, at bestyrelsen efterfølgende skal kunne arbejde sammen ud fra egne
valg og ikke er blevet påduttet bestyrelsens sammensætning af en forsamling, som jo ikke
efterfølgende  er involveret  i det daglige arbejde, men måske kan være en hæmsko for et



godt og tillidsfuldt samarbejde. Kan man have tillid til kandidaterne til  bestyrelsen, kan
man også have tillid til, at de på bedste vis, med engagement og interesse, selv organiserer
samarbejdet og ansvarsfordelingen med ansvar overfor generalforsamlingen.
 
Det er således opfattelsen, at forslaget ikke harmonerer med intentionen bag § 15, stk. 4 i
landforeningens vedtægter og det vil kunne besværliggøre arbejdet i bestyrelsen.
Til orientering var et lignende forslag til debat i repræsentantskabet som en del af  ”Projekt
Fremtidssikring”, hvor et enigt repræsentantskab ønskede, at bestyrelsen fortsat skal
konstituere sig selv.  
 
Hvis jeg ikke høre andet,  fremlægger bestyrelsen jeres fremsende forslag af mailen 27.
november. I er meget velkommen til at fremsætte et justeret forslag.
Sidste frist for fremsendelse af forslag er den 15. marts 2021.
 
Vi alle er bekendt med covid-19 restriktionerne, men jeg/vi kommer gerne på besøg til en
kop kaffe og snak.  
P.B.V
Med Venlig Hilsen 
Jan Andersen 
Formand i Region NORD
Medlem af Landsbestyrelsen 
Formand Øster Hurup Vandværk A.m.b.a
______________________________________ 
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