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Indkaldelse til generalforsamling og valg til 
Teknisk Forum tirsdag 9. april 
Arrangementet starter kl. 16.30 med 
kaffe, registrering og orientering ved 
vores direktør Susan Münster og lands-
formand Ole Wiil. Herefter er der middag, 
hvor vi anmoder om, at man er tilbage i 
salen til vores ordinære generalforsam-
ling kl. 19.30.

Alle medlemsværker kan tilmelde besty-
relsesmedlemmer og ansatte på forenin-
gens hjemmeside under arrangementer. 
Af hensyn til logistikken er det nødven-
digt med forhåndstilmelding på Danske 
Vandværkers hjemmeside danskevv.dk 
senest 1. april. 

Hvert vandværk skal ved ankomsten til 
Hotel Comwell Køge registre sig ved at 
oplyse vandværkets navn. Ved registre-
ringen får hvert vandværk udleveret to 
stemmesedler (uanset antal deltagere) 
og et adgangskort. 

Danske Vandværker Øst fejrer i år 75 års 
jubilæum, og derfor håber bestyrelsen, at 
rigtigt mange af regionens vandværks-
folk vil møde op og fejre dagen med os. 
Deltagelse i arrangementet inklusiv mid-
dag er gratis, men eventuelt afbud bedes 

meddelt til foreningen, så vi om muligt 
kan justere antallet af spisende gæster. 
For at undgå spild opkræver vi 500 kr. pr. 
tilmeldt deltager, der ikke melder afbud.

Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsens beretning for 2018 består 
primært af de artikler, som kan læses her i 
indkaldelsen. Foruden diverse informatio-
ner om Danske Vandværker Øst’s aktivite-
ter i 2018 findes regnskab fra Danske 
Vandværker Øst 2018 samt forslag til 
budget 2020. Foreningens hovedregnskab 
kan hentes på foreningens hjemmeside. 
Desuden kan der findes kontingent satser, 
et organisationsdiagram for Danske 
Vandværker og kontaktoplysninger til 
bestyrelsen i Danske Vandværker Øst.  

Vel mødt tirsdag 9. april 2019 på Hotel 
Comwell Køge Strand.

Forord

75 års jubilæum
Region Øst fejrer 75 års jubilæum i år.

I den forbindelse vil der være en 
lille gave til alle fremmødte på 
generalforsamlingen. 
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Organisationsdiagram
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Region Nord 
385 vandværker

Region Midt 
544 vandværker

Region Fyn 
160 vandværker

Region Syd 
266 vandværker

Region Øst 
565 vandværker

Tilmelding 

Tilmelding senest 1. april på Danske Vandværkers hjemmeside: 
danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamling

Deltagelse i generalforsamling samt middag er gratis, men det er nødvendigt, at du 
tilmelder antal deltagere af hensyn til logistikken. For at undgå spild opkræver vi 500 
kr. pr. tilmeldt deltager, der ikke melder afbud.

https://danskevv.dk/arrangementer/
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16.30 - 17.15  Kaffe/te og registrering af stemmesedler

17.15 - 18.00  Orientering om landsforeningen ved direktør Susan Münster og  
  landsformand Ole Wiil

18.00 - 19.30  Middag  

19.30 - ca. 21.30  Ordinær generalforsamling i Øst

Generalforsamling: Dagsorden

Valg af stemmetæller

1. Valg af dirigent 
 
2. Bestyrelsens beretning

3. Indkomne forslag

4. Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

5. Godkendelse af regionens budgetoplæg

6. Valg til bestyrelse 
 Kurt B. Jensen (villig til genvalg) 
 Ole Sørensen (villig til genvalg)

7. Valg af suppleanter 
 Hans Erik Pedersen (villig til genvalg) 
 Hans Jørgen Hansen (ønsker ikke at genopstille)

8. Valg til revisor

9. Teknisk Forum, herunder valg af medlem samt suppleant 

10 . Eventuelt

Program

Program
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  Indlæg ved direktør Susan Münster:  
Status, strategiske fokusområder og projekt  
fremtidssikring. 

Indlæg ved landsformand Ole Wiil: 
Hør om visioner for fremtiden.

Formand Søren Hvilshøj fremlægger: 

Bestyrelsens beretning for Danske Vandværker Øst. 

Indlæg ved  formand for Teknisk Forum, Niels Rasmussen:    
Beretning 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 1. april på Danske Vandværkers hjemmeside: danskevv.dk 
> Arrangementer > Generalforsamling

https://danskevv.dk/arrangementer/
https://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

565 vandværker

46.936.784 kubikmeter 
vand udpumpet
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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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Vandværksbesøg

Regionsbestyrelsen besluttede i år at 
gennemføre nogle vandværksbesøg, 
således at vores medlemmer ved besøg 
ude på nye eller ombyggede vandværker 
kunne blive inspireret og stille spørgsmål 
direkte til de involverede bestyrelses-
medlemmer og ansatte. Vi afholdt to 
vandværksbesøg, og de var begge meget 
velbesøgte. 

Først inviterede Store Heddinge Vand-
værk os indenfor for at se deres nye 
blødgøringsanlæg med pelletmetode. 

Det ser imponerende ud, da man kan se 
selve kalkudfældningsprocessen i et stort 
plexiglasrør. Efterfølgende indtog vi en 
god middag dernede. Tusind tak til Store 
Heddinge Vandværk for at åbne dørene 
for deres mange interesserede kolleger 
rundt om i regionen.

Andet vandværksbesøg var på det 
splinternye Liseleje Vandværk. Her stod 
repræsentanter fra firmaer og fortalte 
gruppevis om, hvad de havde leveret 
til det nye vandværk, og vandværkets 

bestyrelse hjalp med til 
forklaringer. Efterføl-
gende havde vi fået en 
pølsevogn ud, som sik-
rede, at ingen behøvede 
at gå fra stedet sultne. 
Vi vil på regionsbestyrel-
sens vegne gerne takke 
Liseleje Vandværk for 
gæstfriheden og ønske 
tillykke med det flotte 
nye vandværk. Også 
repræsentanterne fra 
firmaerne vil vi gerne 
takke for, at de mødte 
op og delte ud af deres 
erfaringer. 

Af regionsformand Søren Hvilshøj
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Årsregnskab

Årsregnskab og budget 

(1.000 kr)

Forslag
Realiseret Budget Budget Budget Realiseret

2018 2018 2019 2020 2017

Indtægter
Tilskud fra Danske Vandværker 425 425 429 433 421
Deltagerbetaling, kursusaktivitet 83 190 125 90 86
Deltagerbetaling mv, andre aktiviteter 22 60 70 30 58

Indtægter i alt 530 675 624 553 565

Omkostninger
Honorar til bestyrelse 195 193 195 197 191
Bestyrelsesmøder 46 35 35 40 32
Kursusaktivitet 124 230 150 140 109
Regionsvandrådsmøder, temalørdage mv 188 210 170 190 164
Regionsgeneralforsamlinger 133 110 110 115 106
Administrationsomkostninger 36 70 50 45 43

Omkostninger i alt 722 848 710 727 645

Resultat før finansielle poster -192 -173 -86 -174 -80

Finansielle poster
Renteindtægter 0 20 0 0 0
Renteudgifter 4

Årets resultat -196 -153 -86 -174 -80

Årsregnskab
(1.000 kr)

Danske Vandværker Øst

1
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(1.000 kr)

Balance 31. december

Aktiver 2018 2017

Tilgodehavende moms 11 0
Andre tilgodehavender 2 0
Likvide beholdninger 972 1.194

Aktiver i alt 985 1.194

Passiver

Egenkapital
Egenkapital, primo 1.165 1.246
Årets resultat -196 -80

Egenkapital i alt 969 1.166

Gældsforpligtelser
Skyldig moms 1
Skyldig A-skat 0
Anden gæld 16 27

Gældsforpligtelser i alt 16 28

Passiver i alt 985 1.194

Balance 31. december 
(1.000 kr)
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Regnskab

Regnskab for 2018
Der er i indkaldelsen vist et resume af regnskabet for regionen. Årsrapporten med det 
reviderede regnskab kan læses på danskevv.dk > Om os > Organisation > Bestyrelse i 
Region Øst > Generalforsamlinger i Region Øst.

Vores regnskab er opstillet som i 2017. Indtægterne er – ud over regionstilskud – 
deltagerbetaling ved kurser og andre arrangementer. Indtægterne ved arrangementer 
er mindre end tidligere og mindre end budgetteret, da det er besluttet, at flere 
arrangementer skal være uden deltagerbetaling. Indtægter og udgifter ved kurser er 
mindre end budgetteret, da indtægter og omkostninger for kurser i større omfang 
henføres til kursusafdelingen. Generalforsamlingen har været dyrere, da der i 2018 var 
mange flere deltagere. Renteudgifter er forårsaget af den negative forrentning, som vi 
får i banken.

https://danskevv.dk/om-os/organisation/bestyrelse-i-region-ost/generalforsamlinger-region-ost/
https://danskevv.dk/om-os/organisation/bestyrelse-i-region-ost/generalforsamlinger-region-ost/
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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 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  2.500,00 kr.
Antal forbrugere = 760 * 1,85 kr.  1.406,00 kr.
Antal udpumpede kubikmeter =  
94.691 * 2,57 øre (0,0257 kr.)  2.433,56 kr.
I alt  6.339,56 kr.

Kontingent i 2019 

Vi fortsætter prisstrukturen med tre satser i 
2019.  Dit kontingent består af tre satser:
Grundsats:  2.500 kr. 
Antal forbrugere:  1,85 kr. pr. forbruger
Udpumpede m3 vand: 2,57 øre  pr. m3

I 2019 er kontingentet reguleret med 1,1 % i 
forhold til stigningen i nettoprisindekset.
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Året der gik

Kort tid efter generalforsamlingen sidste 
år gennemførte foreningen ansættelses-
samtaler med nye direktørkandidater, 
og det var rigtigt glædeligt at se, hvor 
stor interesse der var for stillingen. Det 
beviser, at vi er blevet en markant aktør 
på den danske vandscene, og foreningens 
sekretariat er en attraktiv arbejdsplads. 

Det glædede os således meget, at vi så 
hurtigt kunne præsentere en rigtig velan-
set kandidat til direktørposten i form af 
Susan Münster. En person, som allerede 
har sat sit præg på foreningen, og samti-
dig fastholder den linje landsbestyrelsen 
og de valgte regionsbestyrelsesmedlem-
mer i repræsentantskabet har lagt tidli-
gere. Nemlig at Danske Vandværker skal 
være en dynamisk og aktiv spiller, som er 
med til at sætte den danske vanddags-
orden til glæde for vores medlemsværker 
og deres forbrugere. 

For at sikre dette fremover har repræsen-
tantskabet besluttet at igangsætte ”Pro-
jekt fremtidssikring”, hvor vi på mange 
måder vil inddrage store som små vand-
værker i en drøftelse omkring, hvordan 
vi bedst skaber en slagkraftig forening til 
vores medlemsværkers fordel. 

Vi kunne i 2018 registrere en lidt svingen-
de deltagelse i kurser og arrangementer. 
Der var rekord mange til Roskilde udstil-
lingen i 2018 og også generalforsamlin-
gen, men antallet af aflyste kurser var 
til gengæld noget højere end normalt. 
Temalørdagen i Roskilde satte rekord 
og nåede tæt på det maksimale, som 
auditoriet på rådhuset tillader, mens den 
næsten samme dagsorden på temalørda-
gen i Nykøbing F. trak lidt færre deltagere 
end normalt. 
Meget kan spille ind, men vi håber, at inte-
ressen for vores arrangementer i 2019 vil 
tiltrække rigtig mange af jer, da vi mener, 
at en af de væsentligste opgaver for 
regionen er at sikre god efteruddannelse 
til alle vores medlemsværker. 

I oktober arrangerede regionen en 2-dages 
tur til Jylland for at besøge Grundfos og 
Silhorko. Der var stor interesse for turen, 
og tilfredsheden over arrangementet fra 
vores medlemmer var rigtig god. På vejen 
hjem fik vi en ægte oplevelsesfrokost 
med æggekage med sprøde flæskesvær i 
Odense. Regionen overvejer, hvor vi skal 
arrangere de næste virksomhedsbesøg, 
så hvis du har et godt forslag, vil vi meget 
gerne høre fra dig.

Året der gik
Af regionsformand Søren Hvilshøj
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For at styrke vandrådsarbejdet tilby-
der regionen at afholde ekstra kurser 
i vandrådsregi. Vi hører, at der de 
fleste steder er et stort engagement i 
vandrådene og håber meget, at vand-
rådene også i det kommende år tager 
imod foreningens tilbud om efter-
uddannelse lokalt. Vi kan anbefale, at 
vandrådene søger inspiration gennem 
ekstrakurser, som kan vælges blandt 
mange aftenkurser. Den eneste betin-
gelse er, at vandrådet samler mindst 
10 deltagere, finder et egnet kursus-
lokale lokalt, og at vi kan finde en dato, 
hvor underviserne kan komme. 

Prisen for kurser i vandrådsregi følger 
de normale priser, hvilket dækker be-
spisning, underviser, mødeleder 
og kursusmateriale. 

Kontakt kursusudvalgsformand 
Kurt B. Jensen på e-mail: 
kbj@danskevv.dk eller telefon 
40 94 12 84 og hør nærmere.
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Fra regionen skal lyde en stor tak til foredragsholderne:
•	 ”Det du ikke ser” Chloridazon – og alle de andre v/Henrik Laugesen, Kemic.
•	 Blødgørings metoderne og deres forskelligheder v/Teknisk Forum, Henrik Pedersen.
•	 Firmaet Aquatex Water Management ”LuminUltra Water Tester” metoden.
•	 Sådan sparer du tid på vandprøven - praktisk test hvor hurtigt og nemt, hvordan det 

gøres.
•	 Professionel driftsledelse. Firmaet ”Vandteknik” v/Morten Christensen, Mern fortæl-

ler om arbejdet som driftsansvarlig for flere vandværker i et samarbejde.
•	 Persondataforordning og andre følgevirkninger / udfordringer, der har været  (IT-

sikkerhed m.m.) v/Jørgen Bruun fra Danske Vandværker Øst.
•	 AB18. Hvad er det? Og hvad er nyt ift. AB92? I sommeren 2018 kom afløseren for 

AB92, som i 26 år er blevet flittigt brugt i anlægs- og byggebranchen som frivillige 
standardvilkår. Hør hvad AB18 kan bruges til i et vandværk og hvad, der er ændret i 
forhold til AB92 v/Niels Grann, Danske Vandværker.

Vi håber på stor deltagelse og lige så livlig debat til vores temalørdage i 2019.

Af regionsformand Søren Hvilshøj

Temalørdag

Temalørdage med et bredt fagligt indspark

Årets to temalørdage i Roskilde og Nykøbing F. bød på spændende, faglige input og 
stor spørgelyst.
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Vandforsyningsdebat på Bornholm 2019
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. Un-
der debatten vil regionsformanden igen i 
år være moderator.

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.

Husk også at møde op til debatterne 
hvor Danske Vandværker deltager.  
Mere herom i nyhedsbrevene.

Kom til vandværksdebat
på Bornholm fredag 
14. juni 2019 kl. 18.00 
på Christianshøjkroen
i Åkirkeby.
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Kodeks for regionsbestyrelsen 
Af regionsformand Søren Hvilshøj

Regionen har valgt at drøfte kodekset 
med udgangspunkt i vores egen regions-
bestyrelse. Det blev til en livlig 4 timers 
debat, hvor vi kom rigtigt langt omkring. 
Nedenfor er et uddrag af nogle af de em-
ner, som vi drøftede. 

Regionens kommunikation udadtil 
I regionen har vi ofte drøftet, hvorvidt 
vi skal profilere Region Øst eller Dan-
ske Vandværker. På nær i nærværende 
indkaldelse har vi valgt sidstnævnte for 
at sikre foreningen størst gennemslags-
kraft. Vi mener, at det har været en suc-
ces. Regionens synlighed er blevet noget 
mindre hos vores medlemmer, men det 
betyder ikke, at regionens arbejde og ind-
flydelse er blevet mindre gennem årene, 
og at vejen fra medlem til beslutnings-
tager er blevet længere - tværtimod. 

Medlemsindflydelse
Det er ikke kun på den årlige generalfor-
samling, at vores medlemmer bliver hørt. 
Regionen prøver at være ude til så mange 
kurser og arrangementer som muligt, 
og de fleste sidder med i deres lokale 
vandrådsbestyrelser. Hører vi kritik eller 
konstruktive forslag, så bliver de med 
garanti drøftet på førstkommende besty-
relsesmøde i regionen, og her fra er der 

meget kort vej til beslutning i landsbesty-
relsen. Alle politiske og strategiske emner 
drøftes først i regionsbestyrelserne og 
dernæst i landsbestyrelsen. Dagsorden 
og alle bilag til landsbestyrelsens møder 
tilsendes hele repræsentantskabet. Regio-
nen udgør således 10 aktive vandrør i form 
af deres netværk. Så foreningen, mener vi, 
byder på en stærk decentral struktur. 

Splid eller konstruktiv debat
Hvis vi altid var enige om alt, så ville der 
ikke ske nogen fremskridt i foreningen! 
Der er divergerende holdninger i regionen 
og for den sags skyld i landsbestyrelsen. 
Men er det splid? Ikke i vores optik. Vi ser 
det som et sundhedstegn, så længe vi 
viser respekt for hinandens synspunkter 
og har et tillidsfuldt samarbejde, hvilket vi 
fuldt ud kan bekræfte. 

Sammensætning og kompetencer 
Regionen i Øst er sammensat bredt 
geografisk, jf. vores vedtægter. Allerede 
før kodeks har vi løbende vurderet, hvilke 
kompetencer bestyrelsen besidder, og 
om de er tilstrækkelige. Alle nuværende 
bestyrelsesmedlemmer er aktive i en 
vandværksbestyrelse og repræsenterer 
størrelser fra helt små til vandsektorlovs-
selskaber. 
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Flere bestyrelsesmedlemmer er aktive i 
faglige fora herunder vandråd samt be-
styrelser i spildevandsselskaber, sports-
foreninger, lokalråd, fonde eller forskel-
lige aktieselskaber. De fleste er gået på 
pension, men det gør ikke livserfaringen 
mindre. Erhvervs- og uddannelsesmæs-
sigt inkluderes fagligt udlært hånd-
værker, maskiningeniør med speciale i 
vandteknik, kemiingeniør, civilingeniør, 
ph.d. i grundvand, landmand, sælger, 
revisor samt miljørevisor, og flere har 
efteruddannelser i ledelse, organisation, 
erhvervsjura, IT eller økonomi. Endelig 
er eller har flere været selvstændige 
erhvervsdrivende, direktører, og de fleste 
har undervisningserfaring. 

Faglige kompetencer er godt, men de per-
sonlige egenskaber er det væsentligste. 
Vores ”engagement” er stort hele vejen 
rundt og dermed den primære drivkraft 
for at opnå resultater.
 
Hvad laver regionen? 
Regionen står for langt størstedelen 
af de arrangementer og kurser, som 
laves i Region Øst. Sekretariatet leverer 
ofte underviser til de faste kurser, men 
planlægning er regionens ansvar, lige-
som regionen har kontakten til eksterne 

foredragsholdere og undervisere, samt 
tilrettelægger vandværksbesøg og virk-
somhedsbesøg. 

Desuden er regionen som nævnt oven-
for jeres indgangsvinkel til forandring i 
foreningen. Vi samler input og bearbejder 
det, så vi enten i regionen, sammen med 
andre regioner eller som oftest sammen 
med sekretariat udarbejder konkrete 
beslutningsforslag til landsbestyrelsen. 
De 5 regioner udgør repræsentantskabet 
som (jf. vedtægter og kodeks grundprin-
cip) fastlægger foreningens strategi og 
den politiske linje. Direktøren udmønter 
strategien i praksis ved ledelse af sekre-
tariatet.

I regionen mener vi, at vi har et rigtigt tæt 
og godt, konstruktivt samarbejde med 
sekretariatet og Susan Münster i særde-
leshed, hvilket vi gerne vil takke dem alle 
for.

På foreningens hjemmeside har vi 
uploadet et udfyldt kodeksskema, se
danskevv.dk > Om os > Organisation > 
Bestyrelse i Region Øst

https://danskevv.dk/om-os/organisation/bestyrelse-i-region-ost/
https://danskevv.dk/om-os/organisation/bestyrelse-i-region-ost/
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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 i udviklingen.

Husk også kodeks!
Efter at I har været på kurset, anbefaler 
vi, at bestyrelsen gennemgår kodeks for 
godt bestyrelsesarbejde. 

”MUST HAVE” kursus for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer,  
og et ”NICE TO HAVE” kursus for alle os andre.
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Året der gik

Der har være rimelig god deltagelse i vore 
arrangementer i 2018, om end enkelte 
kurser måtte aflyses grundet manglende 
tilslutning. Vi har haft imponerende 1014 
deltagere fra 296 vandværker, som har 
deltaget i forskellige kurser, vandværks-
besøg, virksomhedsbesøg, regions-
vandrådsmøde, temaarrangementer og 
generalforsamling. 52% af vore med-
lemsvandværker har haft bestyrelses-
medlemmer på kursus, og et stort antal 
bestyrelsesmedlemmer har været på 
flere kurser. 

Netop overstået var der i januar 2019 
igen stor deltagelse til messen i Roskilde 
med 538 deltagere og mange udstillere. 
Udstillingen arrangeres af sekretariatet, 
men regionen nyder ikke desto mindre 
at se engagementet og spørgelysten fra 
vores mange medlemmer. 

Regionen håber, at vi kan mønstre mindst 
ligeså stor tilslutning til foreningens 
arrangementer her i 2019.

På gensyn!

Aktive vandværksfolk!
Af regionsnæstformand Jørgen Østermark
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Teknisk Forum

Teknisk Forum – årsberetning 2018
Af Niels Rasmussen, formand for Teknisk Forum 

Teknisk Forum er Danske Vandværkers 
tænketank, som beskæftiger sig med tek-
nik, nye teknologier, energi, blødgøring, 
arbejdsprocesser, materialer m.v.

2018 har igen været præget af et højt 
aktivitetsniveau i Teknisk Forum, og vi har 
blandt andet arbejdet med:

Frakobling af landbrug
Vi har udarbejdet et idekatalog og en 
konsekvensberegner, som kan anvendes 
i dialogen med de landmænd, som ønsker 
frakobling fra vandværket.

Performance benchmarking
Sammen med sekretariatet har vi udvik-
let et værktøj til at gøre indsamling og 
indberetning af data mere enkelt.

Blødgøring
Blødgøring er et emne, der er oppe i tiden, 
og vi har arbejdet med de forskellige 
metoder, der findes på markedet.

Vi har også deltaget med indlæg om em-
net på temadage i henholdsvis Roskilde 
og Nykøbing Falster og arbejder i øjeblik-
ket med et idekatalog til vandværker med 
fordele og ulemper ved blødgøring, som 
skal gøre en beslutning mere ligetil.
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Analyseværktøjer
Vi har diskuteret muligheder for værk-
tøjer til at foretage egenkontrol med 
bakteriologiske målemetoder.

Microplast
Der er blevet gennemført en landsdæk-
kende undersøgelse om forekomsten af 
microplast i drikkevandet. Undersøgelsen 
viste, at microplast ikke er et problem i 
drikkevandet.

Pesticider
Vi har naturligvis også behandlet dette 
vigtige emne, og emnet er også på agen-
daen i 2019.

Sugespidsanlæg
Emnet er blevet behandlet og har resul-
teret i en artikel i Vandposten, som blandt 
andet beskrev vigtige opmærksomheds-
punkter.

DK Vand
Et medlem af Teknisk Forum deltager 
i standardiseringsarbejdet omkring 
materialer, som kommer i berøring med 
drikkevand.

Valg til Teknisk Forum 
På regionens generalforsamling er der valg til 

Teknisk Forum.

Det er kun driftsfolk, der er ansat på vandværker, 

som er medlem af Danske Vandværker, der kan 

vælges til Teknisk Forum.
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Projekt Fremtidssikring

Vi kigger fremad ... og arbejder på at 
fremtidssikre foreningen

Sidste år nedsatte repræsentantskabet 
en projektgruppe, som skal se nærmere 
på, hvordan vi sikrer, at Danske Vand-
værker står bedst muligt til at tackle de 
udfordringer, der stiller større og større 
krav til vores vandværker. Det handler 
kort sagt om at styrke og fremtidssikre 
vores forening.

Fremtidssikringen af Danske Vandværker 
er et af de helt store emner her i begyn-
delsen af året med dialogmøder fem 
forskellige steder i landet. Det er vigtigt, 
at projektgruppen indhenter inspiration 
fra hele landet. 

Kom og vær med, når Danske Vandvær-
kers projektgruppe under overskriften 
”Fremtidssikring af foreningen” slår det 
lange lys til og diskuterer struktur og 
organisering. 

I vores region er mødet 14. marts 2019 på 
Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorup-
vej 44, 4200 Slagelse. 

Mødet begynder klokken 17.30 med en let 
anretning efterfulgt af kaffe og slutter 
klokken 21.00. 

Det er gratis at være med. Men har du 
meldt dig til og ikke møder op, opkræver 
vi et gebyr på 250 kroner.

Tilmelding: Har du ikke allerede meldt dig 
til på Danske Vandværker hjemmeside, så 
kontakt sekretariatet hurtigst muligt, da 
de som oftest finder plads til en mere.

Har du ikke mulighed for at deltage på 
dialogmødet i Slagelse, så deltag i vores 
dialogmøde på nettet 13. marts 2019.
 
Hold dig opdateret om tid og sted i Dan-
ske Vandværkers nyhedsbrev, som du 
tilmelder dig på danskevv.dk
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Af samtlige repræsentantskabsmedlemmer i Danske Vandværker Øst

Foreningens højeste myndighed vælges 
direkte på vores decentrale generalforsamling

På generalforsamlingen er der som altid 
direkte valg af repræsentanter til Danske 
Vandværkers højeste myndighed, idet 
Regionens bestyrelsesmedlemmer også 
er medlemmer af repræsentantskabet. 
Dermed vælges Danske Vandværkers 
øverste ledelse direkte og decentralt. 

Landsbestyrelsen, der består af formand 
og næstformand fra de 5 regioner har 
den overordnede ledelse af foreningen. 
Dagsorden samt bilag for landsbestyrel-

sesmøder udsendes 14 dage før møderne 
til samtlige repræsentantskabsmed-
lemmer. Indholdet af landsbestyrelsens 
dagsorden drøftes i regionsbestyrelsen, 
således at vores to deltagere i lands-
bestyrelsen er klædt godt på. Referat 
af landsbestyrelsesmøder såvel som 
kursusudvalgsmøder, vandrådsudvalgs-
møder, Teknisk Forum såvel som alle 
andre udvalg fremsendes til samtlige 
repræsentantskabsmedlemmer. 
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Husk på, at foreningens primære formål 
er at styrke den decentrale vandforsy-
ning, og organisationen i Danske Vand-
værker er med vedtægterne gearet til 
netop at understøtte en stærk decentral 
og dynamisk, agil beslutningsdygtighed. 

Har I input og forslag, så er vejen meget 
kort fra ide til beslutning. Kontakt en af 
jeres lokale repræsentantskabsmedlem-
mer fra regionsbestyrelsen, og vi kan 

garantere, at jeres ide vil blive behandlet i 
regionsbestyrelsen. Vi kan her beslutte at 
få forslaget sat på dagsordenen i lands-
bestyrelsen. Selv når vi får henvendelser 
efter deadline, kan vi fremføre synspunk-
terne under landsbestyrelsens punkt 
Eventuelt. Så vejen fra et forslag fra jer 
til beslutning kan efter jeres repræsen-
tantskabsmedlemmer her i Danske Vand-
værker Øst’s mening ikke være meget 
lettere og kortere!



28  | Danske Vandværker Danske Vandværker | 29

Aktivitetskalender i regionen 

Kursus- og uddannelsesoversigt

Drift
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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 

Blødgøring - teknikker og udfordringer 

BNBO, indsatsplanen, pesticidtruslen

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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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 

Blødgøring - teknikker og udfordringer 

BNBO, indsatsplanen, pesticidtruslen

Administration Bestyrelse
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Tegn vandværksforsikringer og  
undgå ubehagelige overraskelser

I samarbejde med forsikringsselskabet 
Tryg har Danske Vandværker skrædder-
syet en række forsikringer til vand-
værksbranchen. 

Alt i alt kan vandværket sikre bygninger, 
produktions anlæg, medarbejdere og 
ansvarskrav i tilfælde af ulykker eller 
ødelæggelse. 

Dine fordele er: 
•	 Yderst	konkurrencedygtige	priser.
•	 Meget	bred	dækning,	der	er	skrædder-

syet til vandværkers behov.
•	 Tryghed	for,	at	vandværket	er	forsikret	

rigtigt, så I undgår ubehagelige over-
raskelser. 

Mange forsikringer til dine behov
Forsikringerne består af en basispakke 
med tre obligatoriske forsikringer, der 
tegnes samlet samt en stribe af tillægs-
forsikringer. 

Basispakke – dækker de basale behov – 
består af:
•	 All	Risk	–	der	sikrer	bygninger	og	pro-

duktionsanlæg.
•	 Erhvervs-	og	produktansvarsforsikring	
 – der sikrer tredjepart.
•	 Arbejdsskadeforsikring	–	der	sikrer	

medarbejdere.

*Basispakken skal tegnes samlet. 

Tillægsforsikringer 
•	 Bestyrelsesansvar
•	 Ulykkesforsikring	til	bestyrelses-

medlemmer
•	 Retshjælpsforsikring
•	 Udvidet	gravedækning
•	 Entrepriseforsikring
•	 Bilforsikring
•	 Transportforsikring
•	 Cyberforsikring
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Særlige fordele ved en 
vandværksforsikring
  Spar 50-70%* på den årlige præmie 

 Vi klarer sagsbehandlingen

 Hurtig hjælp ved skader

Kontakt: Lars Henriksen · 4357 5103 · danskevv@rtm.dk

Danske Vandværker tilbyder forsikringer til foreningens 
medlemmer i samarbejde med Tryg og RTM forsikringsmægler.

* besparelsen er vurderet på baggrund af sammenlig-
nelige forsikringer i markedet.

Læs mere om de skrædder-
syede vandværksforsikringer 
på danskevv.dk > Medlem > 
Forsikringer – skræddersyet 
til vandværker

https://danskevv.dk/medlem/forsikringer-skraeddersyet-til-vandvaerker/
https://danskevv.dk/medlem/forsikringer-skraeddersyet-til-vandvaerker/
https://danskevv.dk/medlem/forsikringer-skraeddersyet-til-vandvaerker/
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