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Indkaldelse til generalforsamling 
og valg til Teknisk Forum 
torsdag 2. april 

Arrangementet starter kl. 16.30 med kaffe, 
registrering og orientering ved vores direk-
tør Susan Münster og landsformand Ole 
Wiil. Herefter er der middag, og vi anmoder 
om, at man er tilbage i salen til vores ordi-
nære generalforsamling kl. 19.30. 

Alle medlemsværker kan tilmelde 
bestyrelsesmedlemmer og ansatte på 
Danske Vandværkers hjemmeside under 
arrangementer. Af hensyn til logistikken 
er det nødvendigt at tilmelde sig senest 
20. marts. 

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. 

Vi håber på stort fremmøde
Danske Vandværker Region Øst håber, 
at mange af regionens vandværksfolk vil 
møde op og sikre, at vi kan byde de an-
satte velkommen som valgbare. Hvis ved-
tægtsændringerne skal vedtages uden 

ekstraordinær generalforsamling, kræver 
det, at 10% af vores medlemmer deltager 
i generalforsamlingen dvs. minimum 54 
medlemsværker. 

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 2019 består 
primært af de artikler, som kan læses her 
i indkaldelsen. Foruden diverse informa-
tioner om Danske Vandværker Region 
Øst’s aktiviteter i 2019, findes regnskab 
fra Danske Vandværker Region Øst 2019 
og forslag til budget 2021. 

Foreningens hovedregnskab kan hentes 
på www.danskevv.dk. I indkaldelsen fin-
der du også kontingentsatser, et organi-
sationsdiagram for Danske Vandværker 
og kontaktoplysninger til bestyrelsen i 
Danske Vandværker Region Øst. 

Vel mødt torsdag 2. april 2020 på Hotel 
Comwell Køge Strand.

Tilmelding:
Danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamling

Forord
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Generalforsamling
Torsdag 2. april 2020 kl. 19.30

Dagsorden

Valg af stemmetæller 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Indkomne forslag (se sidst i indkaldelsen)

 Forslag 1 - Vedtægtsændring: Ansatte skal kunne vælges til regionsbestyrelsen 
og dermed repræsentere Region Øst i repræsentantskabet – foreningens højeste 
myndighed (ændringer fremhævet med gul)

 Forslag 2 - Vedtægtsændring: Rettelse af diverse mindre uhensigtsmæssigheder 
og sproglige formuleringer i vedtægterne (øvrige ændringer)

4.  Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

5.  Godkendelse af regionens budgetoplæg 

6.  Valg til bestyrelse  
 Søren Hvilshøj (villig til genvalg)  
 Jørgen Bruun (villig til genvalg) 
 Jørgen Østermark (ikke villig til genvalg) 

7. Valg af suppleanter 
 Hans Erik Pedersen (villig til genvalg)  
 Ledig post

8.  Valg til revisor 

9.  Teknisk Forum, herunder valg af medlem samt suppleant 

10 .  Eventuelt

Det bemærkes, at Bornholms bestyrelsesmedlem Peter Grønvall ligeledes har valgt  
at udtræde af regionsbestyrelsen. Bornholm vælger i henhold til vedtægterne selv  
1 medlem af regionsbestyrelsen.



Danske Vandværker | 5

Program
16.30 - 17.15 
Kaffe/te og registrering af stemmesedler 

17.15 - 18.00 
 Indlæg ved direktør Susan Münster
 Foreningen, fremtiden og forbrugerdemokrati

 Indlæg ved Landsformand Ole Wiil
 Hør om visioner for fremtiden

18.00 - 19.30 
Middag 

19.30 - ca. 21.30 
Ordinær generalforsamling i Øst 

 Formand Søren Hvilshøj fremlægger: 
 Bestyrelsens beretning for Danske 
 Vandværker Øst

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

Program

Tilmelding: Det er gratis at deltage i generalforsamlingen og middagen. Vi opkræver 
500 kr. pr. person for udeblivelse uden afbud. Tilmelding senest 20. marts på Danske 
Vandværkers hjemmeside: Danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamling

Susan Münster Ole Wiil Søren Hvilshøj Niels Rasmussen
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Efter dialogmøderne rundt i landet har 
regionsbestyrelsen i 2019 sammen med 
resten af repræsentantskabet aktivt 
drøftet foreningens fremtidige struktur og 
bidraget med diverse idéer og debatinput. 
Vi ser frem til udarbejdelsen af forenin-
gens kommende strategi, som vi naturlig-
vis bidrager aktiv til. 

Valgbarhed for ansatte 
Som første meget tydelige tegn på 
forandring støtter vi fuldt ud initiativet 
om, at ansatte kan vælges til repræsen-
tantskabet via regionsbestyrelserne, og vi 
håber meget, at generalforsamlingen vil 
støtte forslaget. Bestyrelsen i Region Øst 
har således arbejdet for og hilser vores 
ansatte velkommen og håber, at en eller 
flere engagerede ansatte vil overveje at 
stille op til regionsbestyrelsen på general-
forsamlingen 2. april.

Mange forskellige arrangementer  
i Region Øst
I Region Øst afholdt vi 37 arrangementer i 
2019, og de var generelt velbesøgte, men 
vi har også i år aflyst kurser på grund af 
for få deltagere. Det er svært at tilrette 
kursusudbud, men vi mener, at Region 
Øst’s kursusudvalg sammen med sekre-
tariatet fik fundet en god balance og en 
tilpas kursusbredde. Fra deltagerne har vi 

fået stor ros omkring Region Øst events, 
og den deler vi gerne med vores dygtige 
folk på sekretariatet. 

Også tak til de to vandværker vi besøgte i 
2019 ligeledes med fin deltagelse. 
Vi vil fortsætte med vandværksbesøg 
fremover - næste besøg er på det nye 
Tissø overfladevandsvandværk i Kalund-
borg 17. marts. 

Ny rekord igen i år
Samlet set har deltagelsen i arrangemen-
ter i Region Øst slået alle rekorder med 
over 1.400 deltagere. Vores kursuskata-
log omfattede alt fra de grundlæggende 
kurser anbefalet for alle bestyrelsesmed-
lemmer, bl.a. ”Bestyrelsens ansvar og 
opgaver”, ”Vandindvinding” og ”Grund-
læggende vandkvalitet”, til foreningens 
specialiserede kurser indenfor ”Bogføring 
– sådan gør du!”, ”Fjernaflæste målere”, 
”Nyt om skattesagen”, ”Vandværksjura og 
regler” og ”Lav et godt udbudsmateriale”. 

Temalørdagene i Region Øst indeholdt ind-
læg om geologisk usikkerhed ved BNBO-
beregninger, pesticid punktforureninger, 
blødgøring, lækagesporing med satellit og 
foreningens politiske arbejde foruden et 
kig 2000 år tilbage til en imponerende flot 
og velfungerende vandforsyning i dati-

Året der gik i Region Øst
Af regionsformand Søren Hvilshøj

Årsberetning
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dens Romerrige. Tak for stor deltagelse og 
spørgelyst på temalørdagene. 

Bestyrelsen håber, at alle er gået fra vores 
mange arrangementer med stor inspira-
tion til det daglige vandværksarbejde.

Aktive vandråd
Størstedelen af vandrådene i Region Øst’s 
30 kommuner er velfungerende, og der le-
veres et solidt fagligt arbejde. Vi har gen-
nemført kurser i vandrådsregi og glædes 
også over gode vandrådsevents og fælles 
initiativer som arrangeres lokalt.  

For at styrke vandrådsarbejdet tilbyder 
regionen at afholde ekstra kurser i vand-
rådsregi og kan anbefale, at vandrådene 
søger inspiration gennem ekstrakurser, 
som kan vælges blandt mange aftenkur-
ser. 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 bespisning, 
underviser, mødeleder og kursusmate-
riale.

Godt samarbejde er essentielt
Regionsbestyrelsen har et rigtigt godt 
samarbejde med sekretariatet, som vi 
mener yder en fantastisk hjælp med vores 
kurser, yder saglig rådgivning overfor 
vores medlemmer og vandråd, profilerer 
foreningen, så vi fastholder et stærkt 
politisk fodaftryk og får vores kernesager 
gennemført, leverer god information i ny-
hedsbreve og Vandposten, såvel som god 
ledelse af foreningens daglige arbejde. 

Teknisk Forum leverer som altid en solid 
indsats og får belyst mange komplicerede 
tekniske problemstillinger. Vi er også glade 
for vores konstruktive samarbejde med 
de øvrige regionsbestyrelser i landsbesty-
relse samt repræsentantskabet. 

Endelig kan vi understrege, at vi har et 
rigtigt godt samarbejde i bestyrelsen, hvor 
vi alle inkl. suppleanter yder en kæmpe 
arbejdsindsats for, at alt ”bare” fungerer 
for vores mere end 1.400 aktive deltagere 
til de mange kurser, temaarrangementer, 
møder og vandværksbesøg. 
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Forslag til vedtægtsændringer 
– Mød op til generalforsamlingen

Vedtægtsændringer

Begrundet og anbefalet vedtaget af en 
samlet regionsbestyrelse
Vedtægtsændringer kræver, at minimum 
10% af vores medlemmer, dvs. 54 vand-
værker, deltager i den ordinære gene-
ralforsamling, og derfor beder vi om, at 
mange vandværker møder op og stemmer 
om vedtægtsændringen.

Hvis vedtægtsændringerne stemmes 
igennem, bliver ansatte på vandværkerne 
valgbare til regionsbestyrelsen allerede i år. 

Nedenfor er de to forslag beskrevet og 
begrundet. 

Forslag 1: Ansatte skal kunne vælges til 
regionsbestyrelsen og dermed repræsen-
tere Region Øst i repræsentantskabet – 
foreningens højeste myndighed.
Repræsentantskabet har besluttet, at an-
satte på vandværkerne bør kunne vælges 
til repræsentantskabet, som er forenin-
gens højeste myndighed. Vedtægtsæn-
dringen skal godkendes på de respektive 
regionsgeneralforsamlinger i hver region, 
før den er gældende. Det skyldes, at det er 
vedtægterne i regionen, som styrer, hvem 
der kan vælges til regionsbestyrelserne. 
Denne ændring udgør Forslag 1 på årets 
generalforsamling. Region Øst har tidli-

gere kunnet vælge ansatte til regionsbe-
styrelsen i Øst, og det, synes vi, fungerede 
godt. Muligheden blev for godt 10 år siden 
ændret, som led i en national harmonise-
ring af vedtægter mellem regionerne.

Regionsbestyrelsen har arbejdet for 
og anbefaler, at generalforsamlingen 
vedtager den nedenfor med gult nævnte 
vedtægtsændring, fordi vi ønsker, at 
aktive vandværksfolk, både bestyrelses-
medlemmer og ansatte, som ønsker at 
engagere sig, kan gøre dette. Bestyrelsen 
mener, at vores ansatte er en vital del af 
vores forening og derfor bør få adgang 
til at repræsentere Danske Vandværker i 
repræsentantskabet og dermed påvirke 
udviklingen politisk.

Forslag 1 fremgår fremhævet med gul i 
nærværende indkaldelse.

§ 6 REGIONSBESTYRELSEN
Stk.1. Regionsbestyrelsen består af 
8 bestyrelsesmedlemmer. Regions-
bestyrelsesmedlemmerne er valgt af 
bestyrelserne i den enkelte regions 
forbrugerejede og forbrugerstyrede 
vandværker blandt vandværker-
nes bestyrelsesmedlemmer samt 
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Find både de nuværende vedtægter og forslag til nye vedtægter 
på Danskevv.dk > Om os > Organisation > Bestyrelse i Region Øst > 
Generalforsamlinger i Region Øst

ansatte, der opstilles af vandværks-
bestyrelsen i det vandværk, hvor 
personen er ansat. Intet vandværk 
kan være repræsenteret med mere 
end 1 medlem. 

7 af regionens bestyrelsesmedlem-
mer vælges via Generalforsamlingen 
i Region Øst. Bestyrelsesmedlemmer-
ne vælges for 3 år ad gangen, idet der 
hvert år skiftevis afgår henholdsvis 2, 
2 og 3 medlemmer. 

Bornholm vælger selv 1 bestyrel-
sesmedlem i henhold til Bornholms 
Vandråds vedtægter.

Forslag 2: Rettelse af diverse mindre 
uhensigtsmæssigheder og sproglige 
formuleringer i vedtægterne
Region Øst har desuden arbejdet videre 
med det sundhedscheck af regionsved-
tægterne, som blev drøftet på general-
forsamlingen for 2 år siden. Vi har efter 
grundige drøftelser i bestyrelsen forsøgt 
at tilrette i henhold til de bemærkninger, 
som bestyrelsen modtog på og efter se-
neste generalforsamling. De væsentligste 
ændringer er anført nedenfor.

Anførelse af foreningens CVR-nr., så 
foreningens registrering gøres entydigt 
juridisk set. 

Hvert medlem foreslås at få 1 stemme i 
stedet for 2 til generalforsamlingen. Dette 
skal forsimple valgproceduren og halvere 
udgiften til trykning af stemmesedler. 
Bestyrelsen ser kun meget ringe praktisk 
fordel i, at der udleveres 2 stemmesedler, 
da stort set alle vandværker antages at 
være enige indenfor egen bestyrelse om 
hvad og på hvem, vandværket vil stemme. 

Anførelse af at der vælges referent og 
stemmetællere, hvilket blev drøftet på 
generalforsamlingen i 2018 og mange 
ønskede det listet i nærværende ræk-
kefølge. Anførelse af at der skal vælges 
en revisorsuppleant, hvis den folkevalgte 
kritiske revisor må melde forfald. Desuden 
foreslås præcisering af dirigentens rolle 
og ansvar.

Mulighed for elektronisk indkaldelse. 
Reduktion af kravet til ekstraordinær 
generalforsamling, da det anses for 
svært at samlet så mange medlemmerne. 
Desuden ændring af dato for forslag til 
generalforsamlingen til 15. januar, da den 
i vedtægterne angivne seneste dato er 
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Vedtægtsændringer

efter indkaldelsens redaktionelle deadline 
og derved forhindrer, at det indkomne 
forslag kan medtages i indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 

Anføre at referat fra generalforsamlingen 
lægges offentligt frem på foreningens 
hjemmeside. Anføre at suppleanter væl-
ges sideordnede. Ved afgang fra bestyrel-
sen, indtræder en af suppleanterne i det 
afgående medlems resterende valgperio-
de. Desuden at der fra hvert vandværk kun 
kan vælges én kandidat. Disse ændringer 
er alene en vedtægtsmæssig fastlæggelse 
af gældende praksis.

Anføre at bestyrelsen er beslutningsdyg-
tig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer 
er til stede. I tilfælde af stemmelighed i be-
styrelsen er formandens stemme afgøren-
de. Præcisering af gængs praksis, da dato 
for bestyrelsesmøder altid flyttes, når der 
er flere, som ikke kan møde op. Endvidere 
fjernelse af prokura til direktør, idet denne 
del af paragraffen efter bestyrelsens 
viden aldrig har været anvendt. 
Fremhæve at regionen skal formidle sam-
arbejde mellem vandråd i regionen, da vi 
anser vandrådene for en meget væsentlig 
del af foreningen og gerne vil understrege 

disses tilknytning til regionen. Anføre, at 
foreningen også kan etablere vandråd 
mellem flere kommuner. Præcisering af 
gængs praksis.

Endelig forenkling af vedtægter vedrøren-
de regnskab, budget og kontingent, så det 
stemmer overens med de nye terminer 
for repræsentantskabets godkendelse af 
hovedforeningens kontingent, regnskab 
og budget.

Forslag 2 fremlægges til generalforsam-
lingens beslutning i sin helhed og udgør de 
ændringer, som ikke er fremhævet med gul. 

Hvor kan jeg se de to 
forslag i sin helhed?
På side 12 er vist forslag med ”Regi-
strer ændringer”, fordi det var et klart 
ønske, da vedtægtsændringer sidst 
blev drøftet på generalforsamlingen.

Find både de nuværende vedtægter 
og forslag til nye vedtægter på
Danskevv.dk > Om os > Organisation 
> Bestyrelse i Region Øst >
Generalforsamlinger i Region Øst.
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Vi håber på stort fremmøde i år
Tilmelding senest 20. marts 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.
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VedtægterForslag af 0502.04.20162020 
 

 

 
 

 
 
VEDTÆGT 
 
§ 1 NAVN 
  
Foreningens navn er Danske Vandværker Øst registreret med CVR nummer 
52610311. 
  
Regionens hjemsted er Danske Vandværkers kontor, Solrød Center 20 C, 2680 
Solrød Strand. Danske Vandværker er stiftet den 30. januar 1944. Danske 
Vandværker Øst, som er stiftet samme dag, 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 overordnede myndigheder. 
  
Stk. 2. Regionens hovedopgave er ren politisk, hvor hovedformåletHovedformålet 
er repræsentation i de offentlige myndigheders råd og udvalg på regionalt og lokalt 
niveau samt opretholde kontakten til medlemmerne i regionen, ligesom 
vandrådetog løbende informere vandråd i de enkelte kommuner løbende skal 
informeres. 
  
Stk. 3. Herudover skal regionen medvirke til afholdelse af diverse kurser, 
virksomhedsbesøg m.v., såvel regionalt som kommunalt. 
  
§ 3  VIRKE 
  
Regionen virker for sit formål ved: 
 
 
Stk. 1. At samarbejde med alle myndigheder, institutioner og foreninger i 
spørgsmål af interesse i vandforsyningsspørgsmålvandforsyningssammenhæng. 
 
Stk. 2. at2. At formidle samarbejde mellem vandværkerne samt vandråd i 
regionen. 
 
Stk. 3. at3. At afholde kurser og oplysningsvirksomhed for uddannelse og 
videreuddannelse af personale og bestyrelsesmedlemmer. 
 
Stk. 4. at4. At deltage i relevante udvalg, kommissioner og lignende til fremme af 
vandforsyningsspørgsmålvandforsyning. 
  
§ 4  MEDLEMMER 
  
Stk. 1. Enhver almen vandforsyning, som ligger på Sjælland, Bornholm, Lolland, 
Falster, Møn og nærliggende øer, kan optages som medlem. 
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er repræsentation i de offentlige myndigheders råd og udvalg på regionalt og lokalt 
niveau samt opretholde kontakten til medlemmerne i regionen, ligesom 
vandrådetog løbende informere vandråd i de enkelte kommuner løbende skal 
informeres. 
  
Stk. 3. Herudover skal regionen medvirke til afholdelse af diverse kurser, 
virksomhedsbesøg m.v., såvel regionalt som kommunalt. 
  
§ 3  VIRKE 
  
Regionen virker for sit formål ved: 
 
 
Stk. 1. At samarbejde med alle myndigheder, institutioner og foreninger i 
spørgsmål af interesse i vandforsyningsspørgsmålvandforsyningssammenhæng. 
 
Stk. 2. at2. At formidle samarbejde mellem vandværkerne samt vandråd i 
regionen. 
 
Stk. 3. at3. At afholde kurser og oplysningsvirksomhed for uddannelse og 
videreuddannelse af personale og bestyrelsesmedlemmer. 
 
Stk. 4. at4. At deltage i relevante udvalg, kommissioner og lignende til fremme af 
vandforsyningsspørgsmålvandforsyning. 
  
§ 4  MEDLEMMER 
  
Stk. 1. Enhver almen vandforsyning, som ligger på Sjælland, Bornholm, Lolland, 
Falster, Møn og nærliggende øer, kan optages som medlem. 
  

VedtægterForslag af 0502.04.20162020 
 

 

Stk. 2. Evt. ændringer af regionsgrænserne besluttes af Danske Vandværker. 
  
§ 5 KONTINGENTER 
Stk. 1. Medlemskontingent fastsættes3. Udmeldelse skal ske i et takstblad, der 
årligt fastsættes afhenhold til Danske Vandværker’s 
repræsentantskab.Vandværkers vedtægter.  
  
§ 6 5 GENERALFORSAMLINGEN 
  
Stk.  1. Generalforsamlingen er regionens højeste myndighed. Mødeberettiget er 
alle medlemmer i regionen.  
 
Hvert medlem har 2 stemmer1 stemme. 
  
Stk.  2. Foreningens passive medlemmer i regionen har møderet og taleret til 
møder og forsamlinger på lige fod med regionens vandværker, men har ingen 
stemmeret og er ikke valgbare til foreningens bestyrelser, repræsentantskab m.v. 
  
Stk.  3. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i andet kvartal. 
  
Stk.  4 a. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde 
følgende punkter: 
  

 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 Bestyrelsens beretning 
 Indkomne forslag 
 Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
 Godkendelse af regionens budgetoplæg 
 Valg til bestyrelse 
 Valg af suppleanter 
 Valg til revisor og revisorsuppleant 
 Evt. 

 
Stk.  4 b. Dirigentens rolle er at lede ordinære såvel som ekstraordinære 
generalforsamlinger og sikre, at den afholdes på en forsvarlig måde i henhold til 
vedtægterne. Det er dirigentens ansvar ved start at konstatere om den er lovlig 
indvarslet i henhold til vedtægterne. Desuden skal dirigenten konstatere antal af 
deltagende vandværker og fastlægge om forsamlingen er beslutningsdygtig til 
vedtægtsændringer. Dirigenten har ret til at styre diskussioner, herunder hvornår 
en debat er afsluttet, fastsætte rammerne for afstemninger og i yderste tilfælde 
bortvise deltagere fra generalforsamlingen.  
 
Stk. 5 a. Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, sker 
med mindst 14 dages varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til hvert 
medlem, dagsorden skal anføres i indkaldelsen. 
 
Stk. 5 b. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt ske, når 
bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 2510 % af medlemmerne 
skriftligt eller elektronisk anmoder om det. Ekstraordinær generalforsamling 
afholdes inden 2 måneder i sidstnævnte tilfældefra anmodning modtages.  
  
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 1. februar15. januar. 
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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. 
  
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, kan forslaget 
genfremsættes på en efterfølgende ekstraordinær eller næste ordinære 
generalforsamling, 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 
underskrives af dirigenten. Referat vil kunne læsesblive fremlagt på foreningens 
hjemmeside. www.danskevv.dk.       
  
Stk. 12. Regionen kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. 
  
Opløsning kan kun ske, hvis 3/4¾ 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 6 REGIONSBESTYRELSEN 
  
Stk. 1. BestyrelsenRegionsbestyrelsen består af 78 bestyrelsesmedlemmer,. 
Regionsbestyrelsesmedlemmerne er valgt af bestyrelserne i den enkelte regions 
forbrugerejede og forbrugerstyrede vandværker blandt de stemmeberettigede 
medlemmer i regionen vandværkernes bestyrelsesmedlemmer samt ansatte, der 
opstilles af vandværksbestyrelsen i det vandværk, hvor personen er ansat. Intet 
vandværk kan være repræsenteret med mere end 1 medlem.  
 
7 af regionens bestyrelsesmedlemmer vælges via Generalforsamlingen i Region 
Øst. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen, ogidet der afgårhvert år 
skiftevis afgår henholdsvis 2, 2 og 3 medlemmer hvert år. .  
 
Bornholm vælger selv 1 bestyrelsesmedlem.  i henhold til Bornholms Vandråds 
vedtægter. 
 
Genvalg kan finde sted. 
 
Stk. 2. Regionsbestyrelsens medlemmerne indgår i Danske Vandværkers 
Repræsentantskab, som er Danske Vandværkers højeste myndighed. 
   
Stk. 23. To suppleanter vælges for 1 år ad gangen og er sideordnet. Ved afgang 
fra bestyrelsen, indtræder en af suppleanterne i det afgående medlems resterende 
valgperiode. 
 2. 
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Stk. 43. Der skal tilstræbes en passende geografisk fordeling af bestyrelse og 
suppleanter. Fra hvert vandværk kan kun vælges én kandidat. 
  
Stk. 3. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 
  
Stk. 45. Der vælges 1 folkevalgt revisor for 2 år ad gangen.. Der vælges 1 
revisorsuppleant for 1 år. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år en 
suppleant for et år ad gangen. 
  
Stk. 56. Bestyrelsen konstituerer sig selv. med formand og næstformand, kasserer 
og sekretær. Formand og næstformand indgår i Danske Vandværker´s 
bestyrelseVandværkers Landsbestyrelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed i 
bestyrelsen er formandens stemme afgørende. 
  
Stk. 67. Bestyrelsen varetager det daglige foreningsvirke. 
  
Stk. 78. Regionen tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. 
Prokura til løbende driftsudgifter kan meddeles til et bestyrelsesmedlem eller 
foreningens kontor ved direktøren. 
  
Stk. 89. Der skal fra hvert bestyrelsesmøde føres beslutningsreferat over det på 
mødet vedtagne. Referatet underskrives af mødedeltagerne. Kopi sendes til 
Danske Vandværker. 
  
Stk. 910. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
  
§ 8 7 VANDRÅD 
  
Stk. 1. I hver kommune, med flere almene vandforsyninger, etableres et vandråd. 
Vandråd kan også etableres mellem flere kommuner. 
  
Stk. 2. Vandrådet består af repræsentanter valgt blandt de respektive kommuners 
vandforsyninger. 
  
Stk. 3. Vandrådet vælger selv sin bestyrelse, som konstituereretablerer sig som en 
forening med formand, næstformand m.megne vedtægter. 
  
Stk. 4. Repræsentanter fra hvert vandråd i regionens kommuner indkaldes 
minimum 1 gang årligt til møde med regionsbestyrelsen. 
  
Stk. 5. Vandrådets opgave er at: 
At fremme samarbejde og erfaringsudveksling mellem Vandrådets medlemmer. 
At varetage vandværkernes fælles interesser i forhold til kommune og region, samt 
varetage de foreningsmæssige opgaver og interesser. 
 
  
§ 9 8 REGNSKAB OG BUDGET 
  
Stk. 1. Regionens regnskabsår er kalenderåret. 
 
Stk. 2. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen folkevalgt revisor. 
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Stk. 3. Bestyrelsen skal herudover antage en godkendt revisor. 
 
Stk. 4. Regnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. 
 
Stk. 5. Repræsentantskabet i Danske Vandværker udmelder regionens 
tilskudsbeløb, hvorefter regionsbestyrelsen udarbejder et budgetforslag for det 
kommende år, som forelægges til generalforsamlingens godkendelse. 
 
BUDGET OG REGNSKABSPROCEDURE 
Første kvartal 
Stk. 1. Landsbestyrelsen udmelder retningslinjer (herunder fremskrivningsprocent) 
for det kommende års regionsbudgetter. 
  
Stk. 2. Regionernes budgetforslag behandles på møde i landsbestyrelsen 
  
Andet kvartal 
Stk. 3. Regionerne afholder generalforsamling, hvor budgetforslaget for det 
kommende år fremlægges. 
  
Tredje kvartal 
Stk. 4. Landsbestyrelsen udarbejder på baggrund af regionernes budgetoplæg 
endeligt budgetforslag for det kommende år, ligesom der evt. foreslås ændringer i 
medlemskontingentet, såfremt den aftalte fremskrivning (dyrtid) ikke kan 
fastholdes. 
  
Fjerde kvartal 
Stk. 5. Budgetforslaget godkendes endeligt på det årlige repræsentantskabsmøde, 
hvor sidste års regnskab ligeledes fremlægges til godkendelse. 
  
§ 10 REGNSKAB 
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
  
Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 
  
Stk. 3. Bestyrelsen kan herudover antage en registreret/statsautoriseret revisor. 
  
Stk. 4. Regnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. 

  
§ 11 9 IKRAFTTRÆDEN 
  
Nærværende vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling 5d. 2. april 
20162020 og afløser tidligere vedtægtervedtægt og vedtagelser. Ikrafttrædelsen er 
sket ved vedtagelsen. 
 
 
 
Køge d. 5Strand Comwell Hotel  
2. april 20162020 
 
Jeppe Søndergaard 
Dirigent Per Felby 
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Fuldmagt, legitimation, vedtægter 
samt generalforsamlingsreferater 
er ikke påkrævet i Region Øst
Af en samlet regionsbestyrelse

Ansatte, der ønsker at opstille som kan-
didater til regionsbestyrelsen i Region 
Øst vil ikke blive afkrævet fuldmagt og 
legitimation, som anført i nyhedsbreve 
og Vandposten. Fuldmagt er et ønske i de 
andre regioner for at sikre, at en ansat 
kandidat er indstillet af deres vandværks-
bestyrelse. 

Ligeledes vil bestyrelsesmedlemmer, 
der ønsker at opstille, som kandidater til 
regionsbestyrelsen i Region Øst heller 
ikke blive afkrævet kopi af vandvær-
kets vedtægter, underskrevet kopi af de 
seneste års generalforsamlingsreferater, 
sygesikringskort samt billedlegitimation. 
Dette har vi aldrig gjort før for at sikre, at 
vedkommende kandidat reelt er valgbar.

I Region Øst har bestyrelsen valgt at 
fortolke vedtægterne lidt mindre bureau-
kratisk. Hvis et valgt bestyrelsesmedlem 
ikke var eller ikke længere er valgbar, så vil 
bestyrelsen bede en af suppleanterne om 
at træde i vedkommendes sted. I Region 
Øst har vi altid anvendt denne praksis, når 
et bestyrelsesmedlem ikke længere er 
valgbart, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem 
udtræder af sin vandværksbestyrelse.

Alle kandidater vil af dirigenten blive 
bedt om at komme op på talerstolen og 
præsentere deres kandidatur, herunder 
fortælle deres navn, hvilket vandværk man 
repræsenterer, hvor i regionen vandvær-
ket er beliggende, samt om man er besty-
relsesmedlem eller ansat.  

Valgbarhed
For god orden skyld præciseres hermed 
krav til valgbarhed af kandidater til regions-
bestyrelsen på årets generalforsamling:
1) Bestyrelsesmedlem i et vandværk. 

Vandværket skal være medlem af 
Danske Vandværker. Vandværket skal 
være beliggende i Region Øst, men må 
ikke være beliggende på Bornholm, idet 
det bornholmske vandråd vælger deres 
egen repræsentant. 

Hvis forslag 1 bliver vedtaget på årets ge-
neralforsamling, så vil følgende personer 
ligeledes være valgbare:
2) Ansatte i et vandværk. Vandværket skal 

være medlem af Danske Vandværker. 
Vandværket skal være beliggende i Re-
gion Øst, men må ikke være beliggende 
på Bornholm, idet det bornholmske vand-
råd vælger deres egen repræsentant.
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Årsregnskab for 2019 

Regnskab og budget

Danske Vandværker - Region Øst

Årsregnskab 

i tusind kr. Forslag til 

Realiseret Budget Budget budget Realiseret

2019 2019 2020 2021 2018

Indtægter 

Tilskud fra Danske Vandværker 430 429 433 439 425 

Deltagerbetaling, kursusaktivitet 38 125 90 0 83 

Deltagerbetaling mv., andre aktiviteter -2 70 30 30 22 

Indtægter i alt 466 624 553 469 530 

Omkostninger

Honorar til bestyrelsen 195 195 197 199 195 

Bestyrelsesmøder 74 35 40 60 46 

Kursusaktivitet 79 150 140 12 124 

Regionsvandrådsmøder, temalørdage mv. 123 170 190 130 188 

Regionsgeneralforsamlinger 120 110 115 120 133 

Administrationsomkostninger 34 50 45 30 36 

Omkostninger i alt 625 710 727 551 722 

-159 -86 -174 -82 -192 

Finansielle poster

Renteindtægter 0 0 0 0 

Renteudgifter 6 6 4 

Årets resultat -165 -86 -174 -88 -196 

 

Resultat før finansielle potser

(1.000 kr)
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Balance 31. december

Danske Vandværker - Region Øst
Balance 31. december 
i tusind kr.

Aktiver 2019 2018

Andre tilgodehavender 12              13               
Likvide beholdninger 834            972             

Aktiver i alt 846         985          

Passiver

Egenkapital
Egenkapital, primo 970            1.165         
Årets resultat 165 -           196 -            
Egenkapital i alt 805           969            

Gældsforpligtelser
Skyldig moms
Skyldig A-skat -              -              
Anden gæld 41              16               
Gældsforpligtelser i alt 41              16               

Passiver i alt 846         985          

(1.000 kr)
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Bemærkninger til årsregnskab for 2019 
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. 

Vi fortsætter samme regnskabsopstilling i 2019 som i de foregående år. 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 i 2019 var knapt så dyr 
som i 2018 på trods af, at der var ekstraordinære udgifter til fejring af regionens jubilæum. 
Renteudgifterne går primært til at betale for, at vi har en likvid beholdning i banken.  Ved 
budget 2021 skal bemærkes, at indtægter vedr. kurser samt udgifter til kursusforplejning 
fremover afholdes af sekretariatet. 

Regnskab og budget
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Tre markante profiler takker af
Af Regionsformand Søren Hvilshøj

Næstformand Jørgen Østermark 
har besluttet ikke at genopstille til 
regionsbestyrelsen. Med en stærk faglig 
baggrund som mangeårig underviser 
på Teknisk Skole har Jørgen ydet en 
aktiv indsats for at øge fagligheden 
både i Danske Vandværker og for 
vores medlemmer til vores mange 
arrangementer. Desuden har han som 
næstformand i Region Øst bidraget med 
mange kreative idéer både i regionen og i 
landsbestyrelsen.

Peter Grønvall, som har repræsenteret 
Bornholm gennem mere end et tiår, har 
ligeledes valg at lade stafetten gå videre 
til en anden, når Bornholms Vandråd 
skal vælge deres bestyrelsesmedlem. 
Peter har til trods for den lange rejsetid 
med Køge-færgen deltaget i så godt 
som alle møder i repræsentantskabet og 
regionen, og han har altid sørget for at 
de bornholmske vandværker får deres 
stemme hørt. Således har han sikret, at 
der bliver afholdt kurser, så fagligheden 
og kvaliteten hos de bornholmske 
vandværker ikke mangler noget.

Endelig valgte Ebbe Stub - vores kasserer 
gennem mange år – at fraflytte sin bolig 
og dermed sit vandværk. Ebbe var en 
ildsjæl, når det gjaldt kvalitetssikring og 
ydede qua sin kemiingeniør baggrund 
bl.a. en kæmpe indsats for, at foreningens 
kvalitetsledelsessystem blev udviklet, så 
det var tilpasset vandværksbehov. Neel 
Ploug Olsen indtrådte i bestyrelsen og 
overtog også kassererposten efter Ebbe 
Stub.

Fra regionsbestyrelsens side vil vi gerne
takke alle tre profiler for deres enorme 
indsats for at sikre foreningens faglige 
udvikling, samt deres altid hjælpsomme 
natur og vilje til samarbejde.

Valg til bestyrelsen
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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

Neel Ploug Olsen
Kasserer
Slettevej 1D, Gelsted
4160 Herlufmagle
Tlf. 40 33 33 15
Mail: nol@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

Danske Vandværker 
Øst

540 vandværker

47.387.824  m3 vand 
udpumpet
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Bestyrelse i Danske Vandværker Øst
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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
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Danske Vandværkers 
foreningsstruktur

Organisationsdiagram

 

REPRÆSENTANTSKAB
Foreningens højeste myndighed be-
står af bestyrelsesmedlemmerne fra 
foreningens fem regionsbestyrelser 
og leverer medlemmer til ad hoc-
udvalg, vandrådsforum og kursusud-
valg. Repræsentantskabet deltager 
årligt i to repræsentantskabsmøder 
og et seminar, og modtager altid 
landsbestyrelsesmaterialet samtidig 
med 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, vandværksbesøg, 
virksomhedsbesøg m.v. såvel 
regionalt som kommunalt og 
står for kontakt til vandråd. 
Regionsbestyrelsen i Øst holdt i 
2019 et heldagsmøde med fokus 
på kodeks samt 7 aftenmøder, 
hvor landsbestyrelsens kommende 
agenda drøftedes grundigt igennem, 
så formand og næstformand kunne 
viderebringe regionens synsvinkler til 
beslutningsprocessen.

Udførende og ekstern kommunikation

Overordnede ledelse

Højeste myndighed

Udførende og ekstern kommunikation

Overordnede ledelse

Højeste myndighed

Udførende og ekstern kommunikation

Overordnede ledelse

Højeste myndighed
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LANDSBESTYRELSE
Består af formand og næstformand 
fra hver region.
 
Formål: Har den overordnede 
ledelse af foreningen under ansvar 
overfor repræsentantskabet og 
udøver denne ved beslutninger på 
bestyrelsesmøderne.
 
Opgave: Træffer de overordnede 
politiske og administrative 
beslutninger. Landsbestyrelsen 
ansætter og afskediger direktøren.

SEKRETARIAT
Landsbestyrelsens beslutninger 
effektueres via sekretariatet.
 
Direktøren har ansvaret for 
foreningens daglige drift med ansvar 
umiddelbart overfor landsformanden. 
Direktøren ansætter og afskediger 
sekretariatets medarbejdere.
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Regionsbestyrelsen har igen i år arrange-
ret vandværksbesøg, så vores medlem-
mer ved besøg på nye eller ombyggede 
vandværker kan blive inspireret og stille 
spørgsmål direkte til de involverede be-
styrelsesmedlemmer og ansatte. Vand-
værksbesøget var meget velbesøgt. 

Vandværksbesøg besøgte Vandforsynin-
gen Østlolland, hvor der var rundvisning 
på værket samt opstillet boder med de 
virksomheder, der servicerer vandfor-
syningen. Det var et vældigt flot arran-
gement med langt over 100 deltagere, 
som foruden rundvisning og teknisk info 
fik lidt godt til ganen med hjem. Kæmpe 
stor tak til Vandforsyningen Østlolland og 
ikke mindst til tidligere driftsleder Torben 
Johansen for hjælp til at gøre arrange-
mentet så stor en succes.

Tirsdag 17. marts 2020 besøger vi det nye 
overfladevandsvandværk Tissø ved Ka-
lundborg kl. 10-14:30. Vi håber også her 
på stor deltagelse og at det bliver ligeså 
succesfuldt som de tidligere vandværks-
besøg her i regionen. Af pladshensyn har 
vi måtte indføre en deltagerbegrænsning 
på 100, som deltager efter først-til-mølle-
princippet. 

Vandforsyningen Østlolland
Af besøgsudvalget ved Jens Andreasen og Hans Erik Pedersen

Vandværksbesøg
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HUSK tilmelding til besøget i Kalundborg skal ske på Danskevv.dk 
> Arrangementer > Virksomhedsbesøg > Vandværksbesøg på 
Kalundborg Forsyning
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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 i 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 etableres 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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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


