
Øst

Tirsdag 10. april kl. 17.00
Comwell Køge Strand, 4600 Køge

Indkaldelse til 
generalforsamling
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Indkaldelse til generalforsamling og valg til 
Teknisk Forum tirsdag 10. april 2018
Vores ordinære generalforsamling star-
ter kl. 19.00.  
 
Under generalforsamlingen er der indsat 
et punkt med valg til Teknisk Forum. 
Ifølge vedtægterne har hvert vandværk 
ret til at lade sig repræsentere med to 
personer med stemmeret.  

Stemmesedler udleveres på stedet fra kl. 
17.00, hvor deltagelse i generalforsamlin-
gen anmeldes ved at oplyse vandværkets 
navn og fremvise denne indkaldelse. 

Vi har naturligvis inviteret landsformand 
Per Roth og direktør Allan Weirup til at 
fortælle om foreningens politiske planer, 
nyt fra sekretariatets verden samt for-
eningens nye Kodeks for godt bestyrel-
sesarbejde.

Revision af vedtægter
Bestyrelsen har i 2017 arbejdet med en 
lettere revision af foreningens vedtægter 
–  et ”sundhedscheck” – da vi mener, at 
der er flere mindre uhensigtsmæssig-
heder i de gamle formuleringer. I denne 
indkaldelse ses regionsbestyrelsens 
samlede forslag til nye vedtægter. 

På foreningens hjemmeside kan du hente 
en pdf-version, hvor samtlige ændringer 
fremgår med rødt. 

Beretning
Bestyrelsens beretning for 2017 be-
står primært af de artikler, som du kan 
læse her i indkaldelsen. Foruden diverse 
informationer om Danske Vandværkers 
aktiviteter i 2017 kan du også se et kort 
regnskab fra Danske Vandværker Øst for 
2017 samt forslag til budget 2019.

Du kan hente et mere detaljeret regn-
skab på foreningens hjemmeside under 
Region Øst generalforsamling. Desuden 
kan du læse om kontingentsatser og 
se et organisationsdiagram for Danske 
Vandværker samt en liste med regionens 
vandråd og bestyrelsen i Danske Vand-
værker Øst. 

Vel mødt tirsdag 10. april 2017 på Com-
well Køge Strand.

Forord
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Organisationsdiagram
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Region Nord 
385 vandværker

Region Midt 
385 vandværker

Region Fyn 
160 vandværker

Region Syd 
264 vandværker

Region Øst 
568 vandværker

Tilmelding 

Tilmelding senest 3. april på Danske Vandværkers hjemmeside: 
danskevv.dk > Arrangementer

Som ønsket på generalforsamlingen i 2017 er det gratis at deltage i generalforsam-
ling samt middag. Men det er nødvendigt, at du tilmelder dig af hensyn til logistikken. 

For at undgå spild opkræver vi 500 kr. pr. tilmeldt deltager, der ikke melder afbud. 

Se programmet på næste side.
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17.00-17.30  Kodeks for godt bestyrelsesarbejde ved direktør Allan Weirup

17.30-17.50  Orientering om landsforeningen ved landsformand Per Roth

17.50-18.00  Registrering af stemmesedler

18.00-19.00  Middag og kaffe (fra 18.45 fortsat registrering af stemmesedler)

19.00-ca. 21.30  Ordinær generalforsamling i Øst inkl. valg til Teknisk Forum

Generalforsamling: Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Bestyrelsens beretning 

4. Revidering af vedtægter i Danske Vandværker Øst

5. Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

6. Godkendelse af regionens budgetoplæg 

7. Valg til bestyrelse

8. Valg af suppleanter

9. Valg til revisor 

10. Teknisk Forum: Beretning og valg til Teknisk Forum

11. Eventuelt

Program

Program
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Program

Indlæg ved direktør Allan Weirup:  
Branchens udfordringer: Hør om de mange aktiviteter, som 
sikrer en solid fremtid for forbrugerejede vandværker.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde  
Hør om baggrunden og formålet med det nye Kodeks for godt 
bestyrelse, som vi har udarbejdet sammen Dansk Fjernvarme.

Indlæg ved landsformand Per Roth 
Visioner for fremtiden: Vi skal følge med tiden og holde fokus 
på god og sikker vandværksdrift.

Formand Søren Hvilshøj fremlægger: 

Bestyrelsens beretning for Danske Vandværker Øst.

Indlæg ved  formand for Teknisk Forum, Niels Rasmussen:    
Beretning og valg til Teknisk Forum.

Tilmelding: Det er gratis at deltage i generalforsamlingen og middagen.  
Vi opkræver 500 kr. pr. person for udeblivelse uden afbud. Tilmelding senest  
3. april på Danske Vandværkers hjemmeside: danskevv.dk > Arrangementer.
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Søren Hvilshøj - Allerød
Medlem af landsbestyrelsen
Formand i Region Øst
Ålekæret 29
3450 Allerød
Tlf.: 3060 0309
Mail: sh@danskevv.dk

Jørgen Østermark – Sorø
Medlem af landsbestyrelsen
Næstformand i Region Øst
Nordskovvej 12
4295 Stenlille
Tlf.: 2162 4 01
Mail: joe@danskevv.dk

Ebbe Stub - Stevns 
Kasserer
Lykkebrovej 8
4672 Klippinge
Tlf.: 4142 8684
Mail: es@danskevv.dk

Kurt Black Jensen – Lolland
Kursusudvalgsformand
Irisvej 12
4920 Søllested
Tlf.: 4094 1284
Mail: kbj@danskevv.dk

Peter Grønvall – Bornholm
Bestyrelsesmedlem
Gudhjemvej 17
3760 Gudhjem
Tlf.: 2426 9092
Mail:pg@danskevv.dk

Bestyrelse i Danske Vandværker Øst

Danske Vandværker 
Øst

568 vandværker

47.326.050 kubikmeter 
vand udpumpet

Geografisk fordeling af Øst bestyrelsen 
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Ole Sørensen - Vordingbog
Vandrådsansvarlig
Ronesbanke 12 A, Skibinge
4720 Præstø
Tlf.: 2277 0073
Mail: os@danskevv.dk

Jens Andreasen - Roskilde 
Bestyrelsesmedlem
Mosevænget 7, Snoldelev
4621 Gadstrup
Tlf.: 4047 5573
Mail: ja@danskevv.dk

Jørgen Bruun – Kalundborg
Bestyrelsesmedlem
Rugvænget 26
4270 Høng
Tlf.: 5885 2278
Mail: jb@danskevv.dk

Hans Erik Pedersen – Guldborgssund
Suppleant
Holebyvej 6
4894 Øster Ulslev
Tlf.: 4060 4080
Mail: hep@oester-ulslev.dk

Hans Jørgen Hansen – Halsnæs
Suppleant
Liselejevej 81
3360 Liseleje
Tlf.: 2072 1360
Mail: hjh@nypost.dk
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Hans Erik Pedersen - Modtager genvalg 
Suppleant - valgt i 2015. 

Formand for Øster Ulslev Vandværk siden 1995 og i bestyrelsen 

siden 1993. Formand for ”VINK” (Vandklubben i Nysted Kommune). 

Formand for Vandrådet i Guldborgsund Kommune. Forbruger-

repræsentant i Guldborgsund Forsyning fra 2014. Bestyrelses-

medlem i Nysted Varmeværk a.m.b.a. siden 2004, hvor forbrugerne 

overtog fra kommunen. Også formand for Krumsø Menighedsråd.

Hans Jørgen Hansen - Modtager genvalg

Suppleant - valgt i 2017. 

Bestyrelsesmedlem i Liseleje Vandværk siden 2007 - de første 8 år 

som næstformand og siden som formand. Formand for Halsnæs 

Vandråd. 

Ebbe Stub - Modtager genvalg

Kasserer og medlem af regionsbestyrelsen i Danske Vandværker 

Øst. Formand for Klippinge Vandværk på Stevns og formand for 

Vandrådet i Stevns Kommune.                             

Kandidater på valg

Jens Andreasen - Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem. 

Medlem af regionsbestyrelsen i Danske Vandværker Øst. For-

mand for Snoldelev Vandværk i Roskilde.  
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Årsregnskab

Regnskab Danske Vandværker Øst

(1.000 kr)
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(1.000 kr)

Balance 31. december
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Regnskab

Regnskab for 2017
Der er i indkaldelsen vist et resume af regnskabet for regionen. Det reviderede regnskab 
og årsrapporten kan læses på Danske Vandværkers hjemmeside fra 28. marts 2018.

Vores regnskab er i 2017 ændret, så alle indtægter føres på separate konti og derfor ikke 
modregnes på udgiftskonti som hidtil. Indtægterne er typisk deltagerbetaling og annon-
cer. Det underskud, som vi hidtil har haft på kurser, er stort set forsvundet. Det skyldes 
dels, at betaling for deltagelse i kurser er sat op i 2017, og dels at vi ikke længere giver en 
gave til kursusdeltagerne. Der har også i det forløbne år været en større andel af regio-
nens kurser, hvor indtægter og omkostninger har været henført til kursusafdelingen.

Der har tidligere været debat om, vi har regionens likvider placeret i en bank, og vi er ble-
vet opfordret til at placere pengene i flere banker. Vi har i bestyrelsen vurderet på mulig-
hederne for at flytte penge til flere banker, men er nået til den konklusion, at risikoen ved 
at holde fast ved en bank ikke i øjeblikket er så stor, at vi behøver at flytte penge.
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Det får du for kontingentet 

Kontingent

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 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.

Se mere på danskevv.dk.

Eksempel:
Grundsats 2.441,00 kr.
Antal forbrugere = 760 * 1,83 kr.  1.390,80 kr.
Antal udpumpede kubikmeter = 
94.691 * 2,54 øre (0,0254 kr.)  2.405,15 kr.
I alt 6.236,95 kr.

Kontingent i 2018 

Komplet indfasning af ny prisstruktur  
i 2018. Dit kontingent består af tre satser:
Grundsats:  2.441 kr. 
Antal forbrugere:  1,83 kr. pr. forbruger
Udpumpede m3 vand: 0,0254 kr. pr. m3

I 2018 er kontingentet reguleret med 1,7 
procent i forhold til stigningen i nettopris-
indekset.
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Året der gik

Vandrådsarbejdet er en væsentlig ak-
tivitet, som sikrer koordinering mellem 
kommunens vandværker og ofte også de 
kommunale sagsbehandlere. 
For at styrke vandrådsarbejdet gennem-
førte foreningen i 2017 en lang række 
kurser om den nye persondataforordning 
i regionens vandråd, ligesom vi tilbød at 
afholde ekstra kurser i vandrådsregi. 
Vi er glade for at se det store engage-
ment og håber meget, at vandrådene 
også i det kommende år tager imod for-
eningens tilbud om efteruddannelse ude 
i vandrådet. 

Vi kan anbefale, at vandrådene søger 
inspiration gennem ekstrakurser, som 
kan vælges blandt mange aftenkurser. 
Fordelen ved at gennemføre disse kurser 
i vandrådsregi er, at de afholdes lokalt, 
så transporten minimeres, og et kursus i 
vandrådet kan lettere engagere de vand-
værksfolk, som ikke husker at tilmelde 
sig de ordinære kurser. På den måde når 

foreningen ofte ud til nogle, som ellers 
ikke vil komme til kurserne.

Den eneste betingelse er, at vandrådet 
samler mindst 10 deltagere, finder et eg-
net kursuslokale lokalt, og at vi kan finde 
en dato, hvor underviserne kan komme. 

Prisen for kurser i vandrådsregi følger 
de normale priser, hvilket dækker bespis-
ning, underviser, mødeleder og kursus-
materiale. 
Hvis det ikke lykkes at fylde kurset helt op 
til normal deltagerbegrænsning, åbnes 
kurset for de omkringliggende vandvær-
ker. Denne opfordring gælder aftenkurser 
arrangeret af Region Øst, eksempelvis 
”Bestyrelsens ansvar og opgaver”, ”Vand-
målere og tilbagestrømning” eller ”Bered-
skabsplan”. 

Kontakt kursusudvalgsformand Kurt B. 
Jensen på e-mail: kbj@danskevv.dk eller 
telefon 40 94 12 84 og hør nærmere. 

Året der gik
Af regionsformand Søren Hvilshøj
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Årets to temalørdage i Roskilde og Nykøbing F. bød på spændende, faglige input og stor 
spørgelyst.

Fra regionen skal lyde en stor tak til foredragsholderne: 

• Hvad der kom ud af en jagt på grundvand v/ Ph.d. Erik Skovbjerg Rasmussen, GEUS.
• Filterskyllevand – regelgrundlaget for opkrævning af vandafledningsbidrag ved  

udledning til kloak v/ Seniorrådgiver Ulf Kjellerup, COWI.
• Egenkontrol af drikkevandskvaliteten på vandværkerne v/ Bjarne Ravn, Aquatex.
• Pesticider – hvad betyder de for os v/ Chefkonsulent Marlene Ullum, Rambøll.
• Alternativ vandbehandling og risikovurdering v/ Morten Due, DonsLab.
• Den nye LER-lov for vandværkerne v/ Henrik Suadicani og Niels Nepper-Christensen, 

LER.
• Hvad betyder den nye LER-lov for vandværkerne v/ Sonja Preusche, LE34.
• Hvordan kan filterskyllevand renses v/ Thorbjørn Skanse Hinge, Silhorko.

 
Vi håber på stor deltagelse og lige så livlig debat til vores temalørdage i 2018.

Året der gik

Af regionsformand Søren Hvilshøj

Temalørdag

Temalørdage med et bredt fagligt indspark
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Vandforsyningsdebat på Bornholm 2017
Af regionsformand Søren Hvilshøj

I forbindelse med Folkemødet på Born-
holm inviterer vi igen i år til vandværks-
debat fredag aften. Alle der alligevel er 
på solskinsøen til de politiske debatter er 
velkomne i Christianshøjkroen. 

Vi starter med delikat aftensmad og 
går derefter videre til en uformel debat. 
Landsformand og direktør vil holde korte 
oplæg om de mest højaktuelle emner, 
som vi debatterer. Under debatten vil 

regionsformanden igen i år vil begå sig 
som moderator i bedste talkshow stil. 

Arrangementet er åbent for alle vand-
værksfolk i hele landet, og vi ser frem til 
at diskutere alt fra EU, national til lokal 
vandpolitik og videre til forskellige tiltag, 
der kan optimere vores vandforsyninger. 
Går det som sidst, kan vi se frem til en 
livlig debat sammen med vores born-
holmske vandværkskolleger.

Kom til vandværksdebat 
på Bornholm fredag 15. 
juni 2018 kl. 18.00 på 
Christianshøjkroen 
i Åkirkeby. 
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Året der gik

Bestyrelsens ansvar og opgaver
Af regionsformand Søren Hvilshøj

Som formand i vandværket har du 
ansvaret for, at alle bestyrelsesmedlem-
mer som minimum har deltaget i kurset 
”Bestyrelsens ansvar og opgaver”. 

Kurset giver deltagerne indsigt i de ge-
nerelle regler og ansvar for bestyrelses-
arbejdet. 
At det er et MUST HAVE krav for alle nye 
bestyrelsesmedlemmer er logik. Men 
at kurset er NICE TO HAVE for os andre 
garvede bestyrelsesmedlemmer, kommer 
ofte som en overraskelse for deltagerne. 
Husk på, at ansvaret i en vandværks-
bestyrelse bestemt ikke er ubetydeligt, og 
det ligger ikke kun hos formanden, hvis 
noget går galt!

På kurset gennemgår vi de elemen-
tære ting, såsom: ”Hvordan vælges og 
nedsættes en bestyrelse?” og ”Hvilke 
kompetencer har bestyrelsen: Hvad må 
man, og hvad må man ikke?”. Desuden 
får du forslag til, hvordan bestyrelsen 
kan fordele opgaverne til de enkelte 
bestyrelses medlemmer, så vandværket 

fremtidssikres, og det ikke kun påhviler 
formanden at kende lovgivningen for de 
vandforsyningsmæssige opgaver, som 
bestyrelsen forvalter.

Tilmeld hele din bestyrelse!
Her en opfordring til, at alle formænd 
på vandværkerne går hjem og sikrer, at 
resten af bestyrelsen opdaterer deres 
viden. Vandværksformanden er meget 
velkommen til at gå foran som det gode 
eksempel. 

Alle, der deltager i hele kurset, får et del-
tagerbevis og håndbogen ”Bestyrelsens 
ansvar og opgaver”. I kan dermed doku-
mentere overfor tilsynet, at I efteruddan-
ner jer og følger med vi udviklingen.

”MUST HAVE” kursus for nyvalgte bestyrelses-medlemmer,  
og et ”NICE TO HAVE” kursus for alle os andre.
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Af kursusudvalgsformand og rejseleder Kurt B. Jensen

Temalørdag

Virksomhedsbesøg hos Grundfos og Silhorko 

Regionen arrangerede i 2017 en studietur 
til Jylland for at besøge virksom hederne 
Grundfos og Silhorko.  
46 vandværks medlemmer fra Sjælland 
og Lolland-Falster deltog. Turen startede 
med morgenkaffe og rundstykker og så 
var stemningen klar. 
Gruppen ankom til Grundfos i Bjerringbro 
ved middagstid. Efter en lækker frokost 
så vi en film om Grundfos og ikke mindst 
det sidste nye inden for udpumpnings-
pumper og dykpumper samt energi-
optimering af disse. Efterfølgende var 
der en spændende fabriksrundvisning på 
Grundfos pumpefabrik. 

Efter en dejlig middag, social hygge og 
livlig vandværkssnak med vores værter 
overnattede vi på Skanderborg Parkhotel.
Næste morgen gik turen til Silhorko i 
Stilling. Silhorko fokuserede på emnerne 
blødgøring på vandværker og genfiltre-
ring af returskyllevand. Derefter var der 
en fabriksrundvisning. 

Ved middagstid gik bussen tilbage til 
Sjælland. Der blev gjort holdt til frokost 
på Restaurant Carlslund i Fruens Bøge 
i Odense, hvor alle blev beværtet med 
husets specialitet ”æggekage og stege-
flæsk” ad libitum fra panden. 
Med mætte maver og hovederne beriget 
af vandværksrelevante oplysninger var 
alle deltagerne enige om, at det havde 
været en spændende og interessant tur.

Tak til vores værter: 
• Poul Bøgelund og Jens Erik  
 Treldal, Grundfos DK A/S
• Thorbjørn Skanse Hinge  
 og Peter Thue Poulsen,  
 Silhorko-Eurowater A/S

På grund af den store interesse 
fra vores medlemmer og den fine kritik fra 
vores deltagere, planlægger vi en gentagel-
se af virksomhedsbesøget i 2018, så endnu 
flere af vores medlemmer kan få glæde af 
turen. 

Kommer 
også i 
2018
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Året der gik

Igen i år er deltagelsen i vore arrange-
menter imponerende med 1.165 deltage-
re fra 346 vandværker. De har deltaget i 
forskellige kurser, regionsvandråds møde, 
temaarrangementer og generalforsamling.
 
62% af vore medlemsvandværker har 
haft bestyrelsesmedlemmer på kursus, 
og et stort antal bestyrelsesmedlemmer 
har været på flere kurser.
 
Det er en rekord, kan I slå den i år?

Desuden var der rekord med 89 udstillere 
og 830 besøgende til messen i Roskilde. Vi 
kan se, at det helt klart er et godt koncept 
at kombinere udstillingen med forskellige 
faglige indlæg.

Generelt glæder det regionsbestyrelsen, 
at vi kan mønstre så stor tilslutning til 
foreningens arrangementer, og vi håber 
meget, at aktiviteten vil blive mindst lige 
så stor i 2018.

Vel mødt til aktiviteterne i 2018!

Aktive vandværksfolk!
Af Regionsnæstformand Jørgen Østermark

Sæt              i kalenderen 

Vi ses til messe i Roskilde  
fredag 25. januar 2019 2019
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Teknisk Forum

2017 har igen været et år, hvor Teknisk 
Forum har arbejdet med et antal vigtige 
emner. Blandt andre:

Teknisk vand og sugespidsanlæg

Ved brug af sugespidsanlæg og teknisk 
vand er der altid risiko for indtrængning af 
teknisk vand i drikkevandsledninger. I Tek-
nisk Forum har vi vurderet risici og lavet 
oplæg til en artikel om emnet.

Genanvendelse af plast

Sammen med firmaet Åge Vestergaard 
Larsen A/S har Teknisk Forum vurderet 
muligheder og potentialer ved at genan-
vende plast fra vandværkerne. Konklusio-

nen på vores analyse er, at forretnings-
modellen ikke er relevant i den nuværende 
udformning.

Teknisk Forum
Af Niels Rasmussen, formand for Teknisk Forum 

Sugespidsen

Boring

1 m 1 m

Pumpe til grundvandssænkning
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Frostskader – og hvad jeg selv kan gøre

Der er set eksempler på hærværk på en 
lukkeventil i en målerbrønd ved et som-
merhus, hvilket resulterede i væsentlige 
frostskader på sommerhuse. Teknisk 
Forum anbefaler, at man låser ventilen i 
stedet for at låse brønden. 

Performance Benchmark og  
dataindsamling

Reglerne om Performance Benchmark er 
gennemgået, og der er udarbejdet en liste 
med anbefalinger til, hvordan dataindsam-
lingen kan gennemføres.

Test med droner

Der er gennemført flere test med dro-
ner eksempelvis aflæsning af målere og 

sporing af vandbrud. Desværre har det 
vist sig, at droner – med den nuværende 
teknologi – ikke letter arbejdet på vand-
værkerne. 

Hydranter på havne og sikring af disse

Risiko for tilbageløb/forurening er blevet 
vurderet af Teknisk Forum. Risikoen er 
specielt stor ved ledningsbrud og det 
følgende lave tryk. Tilbageløb kan fore-
komme fra både skibstanke decideret 
havvand.

Teknisk Forum

Teknisk Forum har eksisteret siden  
juni 2014 og består af ni medlemmer 

Region Nord:  Per Havbro og  
 Morten Hansen (næstformand)
Region Midt Allan Jensen og Henrik Jordalen
Region Syd Per Møller og Dennis Schrøder
Region Fyn Ole Hansen
Region Øst  Henrik Petersen og  
 Niels Rasmussen (formand)
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I 2017 så vi igen behovet for, at vi skal 
være beredt på selv det værste. Ufor-
skyldt kan vi pludselig ende med at 
skulle håndtere en bakteriel forurening 
af det ellers altid rene og gode drikke-
vand. At dette ikke er et tænkt skræk-
scenarie, kan nogle af vores medlemmer 
beklageligvis skrive under på, og de 
betaler efterregningen nu! 

Hvordan takler I en krisesituation?
På et nyudviklet kursus tager vi udgangs-
punkt i to forskellige krisesituationer 
og gennemfører sammen en bered-
skabsøvelse. På den måde får du et godt 
indblik i, hvordan en forureningssag kan 
håndteres professionelt. Undervejs laver 
vi time-out og diskuterer de forskellige 
processer. 

Her tager vi udgangspunkt i Danske 
Vandværkers skabelon til beredskabs-
plan. Skabelonen viser, hvem der skal in-
formeres, hvem der udtaler sig til pressen 
og en række andre nyttige informationer, 
der er gode at have styr på, hvis uheldet 
er ude.

Kurset henvender sig til alle med tilknyt-
ning til vandværket. Det er således yderst 
relevant for både bestyrelsesmedlemmer 
og den driftsansvarlige på vandforsy-
ningen. Har I en smed eller VVS’er, som 
hjælper med at passe vandforsyningen, 
så anbefaler vi, at vedkommende delta-
ger i kurset. 

Teknisk forum

Vær beredt – sådan håndterer I en krise
Af regionsformand Søren Hvilshøj
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Hold kurset i jeres vandråd – og få  
udarbejdet en fælles beredskabsplan!
Kurset egner sig rigtigt godt som et ar-
rangement i vandrådsregi. Det er også 
en god ide at invitere jeres kommunale 
sagsbehandler med – og evt. også en re-
præsentant fra den kommunale kloakfor-
syning. Det er særdeles værdifuldt, at alle 
ved, hvem der har ansvar for hvad! 

Aftenkurset består af fire lektioner á 45 
minutter. Alle, der deltager i hele kur-
set, får udleveret et deltagerbevis samt 
håndbogen: ”Beredskabsplan – sådan 
håndtere I en krise”.

Teknisk forum

RØD ZONE

GUL ZONE

GRØN ZONE

Hygiejneregler

• Kender jeres håndværker 
hygiejnereglerne på vand-
værket?

• Når håndværkere arbej-
der på vandværket og 
ledningsnettet, skal de 
naturligvis have høj fokus 
på hygiejnen. 

• På vores hjemmeside 
finder du plakater og korte 
film, som sætter fokus på 
hygiejnereglerne.

• Vis håndværkerne filmene 
eller læg dem ind på vand-
værkets hjemmeside.

• Plakaterne kan du hænge 
op rundt omkring på  
vandværket. 
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Aktivitetskalender i regionen 

Kursus- og uddannelsesoversigt
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Driftskursus 
Obligatorisk for driftsansvarlig

Hygiejnekursus
Obligatorisk for driftsansvarlig

Grundlæggende vandforsyning

Indvinding af drikkevand

Behandling og udpumpning af drikkevand

Distribution af drikkevand

Vandmålere og tilbagestrømningssikring

Grundlæggende vandkvalitet

Bakterier og hygiejnezoner

Gode hygiejneregler

Kvalitetssikring og risikovurdering

Udbudsregler

Beredskabsplan

Energioptimering

Elektroniske målere 

Arbejdsmiljø

Egenkontrol og desinficering

Godt at vide 
Supplerende viden for at 
lede/drive et vandværk  
professionelt

Skal vide
Nødvendig basisviden for 
at lede/drive et vandværk 
professionelt

Lovpligtig
Obligatorisk for driftsansvarlig
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Aktivitetskalender i regionen 

Grundlæggende vandforsyning

Persondata og it-sikkerhed

Takstblad og årsregnskab (workshop)

Bogføring

Vandværkets økonomi

Vandværksjura og regler

Udbudsregler

Beredskabsplan 

Vandsektorloven

Bestyrelsens ansvar og opgaver

Persondata og it-sikkerhed

Vandværksjura og regler

Grundlæggende vandforsyning

Vandværkets økonomi

Udbudsregler

Beredskabsplan

Vandsektorloven

Elektroniske målere 

Administration Bestyrelse
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Vedtægter for Danske Vandværker Øst

Indkomne forslag: Forslag til nye vedtægter
Vedtægter af regionsbestyrelsen

§ 1 FORENINGENS NAVN OG STIFTELSE
Danske Vandværker Øst (CVR nr. 
52610311)
Danske Vandværker Øst er stiftet 30. 
januar 1944. Danske Vandværker Øst 
er en selvstændig region under Danske 
Vandværker.

§ 2 FORMÅL
Stk. 1. Regionen har til formål at styrke 
den decentrale vandforsyning og koor-
dinere arbejdet i generelle spørgsmål på 
vandforsyningsområdet samt repræsen-
tere medlemmerne overfor overordnede 
myndigheder.

Stk. 2. Regionens hovedopgave er ren 
politisk. Hovedformålet er repræsenta-
tion i de offentlige myndigheders råd og 
udvalg på regionalt og lokalt niveau samt 
opretholde kontakten til medlemmerne i 
regionen og løbende informere vandråd i 
de enkelte kommuner.

Stk. 3. Herudover skal regionen medvirke 
til afholdelse af diverse kurser, virksom-
hedsbesøg m.v.

§ 3 VIRKE
Regionen virker for sit formål ved:

Stk. 1. At samarbejde med alle myn-

digheder, institutioner og foreninger i 
spørgsmål af interesse i vandforsynings-
sammenhæng.

Stk. 2. At formidle samarbejde mellem 
vandværkerne samt vandråd i regionen. 

Stk. 3. At afholde kurser og oplysnings-
virksomhed for uddannelse og videre-
uddannelse af personale og bestyrelses-
medlemmer.

Stk. 4. At deltage i relevante udvalg, 
kommissioner og lignende til fremme af 
vandforsyning.

§ 4 MEDLEMMER
Stk. 1. Enhver almen vandforsyning, som 
ligger på Sjælland, Bornholm, Lolland, 
Falster, Møn og nærliggende øer, kan 
optages som medlem.

Stk. 2. Evt. ændringer af regionsgræn-
serne besluttes af Danske Vandværker.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske skriftligt med 
mindst 3 måneders varsel til 31. decem-
ber. Medlemskabet kan bringes til ophør, 
hvis kontingent ikke er betalt indenfor 
en 3 måneders frist. Genindmeldelse kan 
først ske, når restancer betalt.
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Vedtægter for Danske Vandværker Øst

§ 5 GENERALFORSAMLINGEN
Stk. 1. Generalforsamlingen er regionens 
højeste myndighed. Mødeberettiget er 
alle medlemmer i regionen. Hvert med-
lem har 2 stemmer.

Stk. 2. Foreningens passive medlemmer i 
regionen har møderet og taleret til møder 
og forsamlinger på lige fod med regio-
nens vandværker, men har ingen stem-
meret og er ikke valgbare til foreningens 
bestyrelser, 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 stemmetællere og dirigent
• Bestyrelsens beretning
• Indkomne forslag
• Regionens reviderede regnskab 
 fremlægges til godkendelse
• Godkendelse af regionens budgetoplæg
• Valg til bestyrelse
• Valg af 2 sideordnede suppleanter
• Valg til revisor og revisorsuppleant
• Teknisk Forum – beretning og valg
• Eventuelt

Stk. 5a. Indkaldelse til generalforsam-
ling, såvel ordinær som ekstraordinær, 

sker med mindst 14 dages varsel ved 
skriftlig eller elektronisk meddelelse til 
hvert medlem, dagsorden skal anføres i 
indkaldelsen.

Stk. 5b. Indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling kan i øvrigt ske, når 
bestyrelsen finder det nødvendigt, 
eller når mindst 25 % af medlemmerne 
skriftligt eller elektronisk anmoder om 
det. Ekstraordinær generalforsamling 
afholdes inden 2 måneder fra anmodning 
modtages. 

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være bestyrel-
sen i hænde senest 1. februar.

Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuld-
magt.

Stk. 8. Afgørelser træffes ved simpelt 
stemmeflertal. Skriftlig afstemning fin-
der sted, når dirigenten eller et medlem 
kræver det. Blanke og/eller ugyldige 
stemmer medtages, som ikke afgivet.

Stk. 9. Ved vedtægtsændringer kræves 
2/3 af de afgivne stemmer.
Endvidere kræver vedtægtsændringer, at 
mindst 10% af medlemmerne er frem-
mødt.
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Er kun den første, men ikke den anden 
betingelse opfyldt, kan forslaget gen-
fremsættes på en efterfølgende ekstra-
ordinær eller næste ordinære generalfor-
samling, hvor almindelig stemmeflerhed 
gælder.

Stk. 10. Ved personvalg skal afstemningen 
være skriftlig, blot et medlem ønsker det.

Stk.11. Over det på generalforsamlingen 
foretagne udfærdiges referat, der under-
skrives af dirigenten. Referat fremlægges 
på foreningens hjemmeside.

Stk. 12. Regionen kan ikke opløses, før al 
gæld er afviklet.
Opløsning kan kun ske, hvis samtlige 
stemmeberettigede stemmer herfor. Hvis 
dette ikke er muligt, indkaldes til ekstra-
ordinær generalforsamling, hvor almin-
delig stemmeflerhed gælder.

§ 6 REGIONSBESTYRELSEN
Stk. 1. Bestyrelsen består af 8 bestyrel-
sesmedlemmer. 
Syv bestyrelsesmedlemmer vælges 
blandt de stemmeberettigede medlem-
mer i regionen for 2 år ad gangen, og der 
afgår skiftevis 4 og 3 medlemmer hvert 
år. Genvalg kan finde sted.
Desuden vælger Bornholms Vandråd et 

bestyrelsesmedlem for 2 år ad gangen. 
Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Suppleanter vælges for 1 år ad 
gangen og er sideordnede. Ved afgang 
fra bestyrelsen, indtræder suppleanten i 
det afgående medlems resterende valg-
periode.

Stk. 3. Der skal tilstræbes en passende 
geografisk fordeling af bestyrelse og 
suppleanter. Fra hvert vandværk kan kun 
vælges én kandidat.

Stk. 4. Der vælges én revisor for 1 år. Der 
vælges én suppleant for 1 år.
Genvalg kan finde sted.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
Formand og næstformand indgår i Dan-
ske Vandværkers landsbestyrelse.

Stk. 6. Bestyrelsen varetager det daglige 
foreningsvirke.

Stk. 7. Regionen tegnes af formanden i 
forbindelse med et bestyrelsesmedlem. 
Prokura til løbende driftsudgifter kan 
meddeles til et bestyrelsesmedlem.

Stk. 8. Der skal fra hvert bestyrelses-
møde føres beslutningsreferat over det 
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på mødet vedtagne. Referatet underskri-
ves af mødedeltagerne. Kopi sendes til 
Danske Vandværker.
Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden.

§ 7 VANDRÅD
Stk. 1. I hver kommune med flere almene 
vandforsyninger etableres et vandråd.

Stk. 2. Vandrådet består af repræsentan-
ter valgt blandt de respektive kommuners 
vandforsyninger.

Stk. 3. Vandrådet etablerer sig som en 
forening med egne vedtægter.

Stk. 4. Repræsentanter fra hvert vandråd 
i regionens kommuner indkaldes mini-
mum 1 gang årligt til et regionsvandråds-
møde med regionsbestyrelsen.

Stk. 5. Vandrådets opgaver er 
• At fremme samarbejde og  
 erfarings udveksling mellem  
 Vandrådets medlemmer.
• At varetage vandværkernes fælles  
 interesser i forhold til kommune og  
 region, samt varetage de  
 foreningsmæssige opgaver og  
 interesser.

§ 8 TEKNISK FORUM
Stk. 1. Regionen vælger på general-
forsamlingen to repræsentanter og én 
suppleant til Teknisk Forum. 

Stk. 2. Beretningen for Teknisk Forum 
fremlægges af en af de i øst valgte re-
præsentanter. 

Stk. 3. Vedtægter for Teknisk Forum 
fremgår af foreningens hjemmeside.

§ 9 REGNSKAB OG BUDGET
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalen-
deråret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af den på 
generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 3. Bestyrelsen skal herudover antage 
en registreret/statsautoriseret revisor.

Stk. 4. Regnskabet underskrives af revi-
sorerne og bestyrelsen.

Stk. 5. Medlemskontingent fastsættes år-
ligt af Danske Vandværkers repræsentant-
skab og opkræves af Danske Vandværker.

Stk. 6. I første kvartal udmelder lands-
bestyrelsen retningslinjer for det kom-
mende års regionsbudgetter.
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Forslag til nye vedtægter
Ved regionsformand Søren Hvilshøj
 
Som drøftet på sidste års generalforsam-
ling nedsatte regionsbestyrelsen et udvalg 
til at gennemføre sundhedscheck på 
vedtægterne. Udvalget bestod af Jørgen 
Bruun, Ole Sørensen, Jørgen Østermark og 
Søren Hvilshøj.

Foruden nedenstående er der en del 
ændringer primært af sproglig karakter:

• Valgperioden foreslås nedsat til 2 
år i stedet for 3 år, da det er almen 
bestyrelses praksis.

• Teknisk Forum får sit eget punkt i  
vedtægterne, ligesom det indgår i  
generalforsamlingsdagsordenen. 

• Vi mener, at Teknisk Forums store  
arbejde bør fremhæves ved at blive en  

 
 
integreret del af vedtægter og  
generalforsamling.

• Foreningens hjemsted udgår, da vi ikke  
får brevpost mere. I stedet anføres CVR 
nr. 

• Ingen kan erindre, at prokura er meddelt 
til direktøren, hvorfor dette anses for 
overflødigt.

• Understrege praksis om, at suppleanter  
er valgt sideordnet. Dette for bedre  
at kunne efterleve ønsket om geogra-
fisk fordeling i regions bestyrelsen.

• Fra hvert vandværk kan kun vælges én 
kandidat til regionsbestyrelsen og  
suppleanter. Dette er i praksis hånd-
hævet, men har ikke været anført i 
vedtægterne.

• Endelig foreslås, at skriftlig meddelelse  
fremadrettet kan ske elektronisk.

Stk. 7. I andet kvartal afholder regionen 
generalforsamling, hvor budgetforsla-
get for det kommende år fremlægges til 
godkendelse.

Stk. 8. I fjerde kvartal udarbejder lands-
bestyrelsen Danske Vandværkers budget-
forslag for det næstkommende år med 
budgetramme for de enkelte regioner. 
Budgetforslaget fremlægges på det år-
lige repræsentantskabsmøde til endelig 
godkendelse. 

§ 10 IKRAFTTRÆDEN
Nærværende vedtægt er vedtaget på or-
dinær generalforsamling 10. april 2018 og 
afløser tidligere vedtægt og vedtagelser. 
Ikrafttrædelsen er sket ved vedtagelsen.

Comwell Køge Strand 10. april 2018
Dirigent
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Vandråd

Allerød Kommune: 
Steffen Møller
Tlf.: 9388 7299
Mail: steffenlethmoeller@gmail.com

Bornholms Regionskommune: 
Peter Grønvall
Tlf.: 2426 9092, 
Mail: oesterlarsvand@dlgmail.dk 

Egedal -KVE: 
Peter Egemose Grib
Tlf.: 6162 4149
Mail: pegrib@hotmail.com

Faxe Kommune: 
Arne Skovby
Tlf.: 5671 1192
Mail:  roennede@roennede-vand-
vaerk.dk

Fredensborg Kommune:
Minor Eriksen
Tlf.: 4828 0419
Mail: minor@vandservice.dk

Frederikssund Kommune: 
Jan Andersen
Tlf.: 5186 8088
Mail: ja.andersen@hotmail.com
 
Greve Kommune: 
Preben Fogd Jørgensen
Tlf.: 4390 1035
Mail: formand@grevevand.dk 

Gribskov Kommune: 
Jørgen Petersen
Tlf.: 2125 5136 
Mail: jp@brdrpetersen.dk

Guldborgsund Kommune: 
Torben Johansen
Tlf.: 5485 7893 
Mail: tjovand@hotmail.com

Halsnæs Kommune: 
Hans Jørgen Hansen
Tlf.: 2072 1360
Mail: hjh@nypost.dk

Hillerød Kommune– FVH:  
Jeanette Olsen
Tlf.: 2096 2486
Mail: jeanette@olsenfam.dk

Holbæk Kommune: 
Lennart Nielsson
Tlf.: 20 46 88 91
Mail: mail@undloese-vand.dk

Høje Taastrup Kommune: 
Gunnar Kanstrup
Tlf.: 2622 6629, 
Mail: kico@webspeed.dk

Hørsholm Kommune:
Bo Lindhardt
Tlf.: 4828 0445 / 2631 8573
Mail: bol@villapeter.dk

Kalundborg Kommune: 
Martin Holmbo Hansen
Tlf.: 2127 1213
Mail: vandinformation@gmail.com
 
Køge Kommune: 
Jan R. Jensen
Tlf.: 2578 1250
Mail: jj@vvlyngen.dk

Lejre Kommune: 
Søren Toft Nielsen
Tlf.: 5024 7373
Mail: post@lejrevandraad.dk

Lolland Kommune: 
Carsten Lund
Tlf.: 2288 7800
Mail: cun@live.dk

Næstved Kommune: 
Gert Bigum
Tlf.: 2860 1752
Mail: bigum@stofanet.dk

Odsherred Kommune: 
Niels Peter Hansen
Tlf.: 2169 7324
Mail: lumsbakhan@mail.tele.dk

Ringsted Kommune– KTU: 
Ole Olsen
Tlf.: 2047 4429
Mail: loenninge@gyrstinge.dk 

Rudersdal Kommune: 
Jens Ejnar Kristensen
Tlf.: 2340 9490
Mail: jek@biv.dk
 
Roskilde Kommune: 
Henrik Bjørn Pedersen
Tlf. 2428 8048
Mail:  gadstrupvand@gadstrup-
vand.dk

Rudersdal Kommune:
Jens Ejnar Kristensen
Mail: jek@biv.dk

Slagelse Kommune: 
Knud Vincents
Tlf.: 5545 9798
Mail: vincents@post.tele.dk

Solrød Kommune:
Claus Olsson
Mail: claus@solrodvand.dk

Sorø Kommune: 
Eduard Rasmussen
Tlf.: 5780 3112
Mail: duebjergauto@c.dk

Stevns Kommune: 
Ebbe Stub
Tlf.: 5657 8684/ 4142 8684
Mail: ebbe.stub@get2net.dk

Vordingborg Kommune: 
Ole Sørensen
Tlf.: 2277 0073
Mail: os@danskevv.dk
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