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Referat af generalforsamling i Danske Vandværker øst,
mandag den 7. september 2020

Som stemmetælIere blev valgt Susan MOnster og Ole Wiil.

1. Valg af dirigent.

Advokat Jeppe Søndergaard blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Der var mødt 78 stemmeberettigede deltagere og fra 53 værker.

Grundet Covid-19 situationen var det også muligt at deltage online, samt stemme online og
her deltog mellem 2 og 6 personer.

2. Bestyrelsesberetning.

Regionsformand Søren Hvilshøj fremlagde bestyrelsens beretning for 2019.

Region øst bestyrelsesberetning 7/9-2020

Det har været en usædvanlig lang og ikke mindst ret speciel periode for bestyrelsen, som
jeg hermed vil berette om. Corona har påvirket os alle og udskudt vores ordinære general-
forsamlingen med mere end 5 måneder. I februar var bestyrelsen i syv sind, men vi er glade
for at vi valgte at udskyde generalforsamlingen. Personligt var jeg d. 2. april lige netop kom-
met hjem fra Covid-19 isolationsstuen på Hillerød Sygehus, hvor jeg i 5 dage var blevet
behandlet med antibiotika og ilt efter at have ligget 9 dage med O/J til over 40 i feber. dund-
rende hovedpine og absolut ingen kræfter til noget overhovedet. Jeg var tvunget til at trække
stikket fuldstændigt i over en måned. I sådan en situation er det rigtigt betryggende at vide,
at vi har så god en bestyrelse her i øst som vi har. Nedlukningen af Danmark påvirkede
naturligvis al aktivitet her i øst, hvor kurser blev ændret til online webinarer eller desværre i
mange tilfælde helt aflyst. Covid-19 har også betydet, at vi har afholdt regionsbestyrelses-
møderne online. Men vi er faktisk alle enige om, at online møder er ganske praktiske - så
lidt godt er der kommet ud af corona-krisen. Men vi glæder os til igen at også at kunne
mødes fysisk.

Grundet covid-19 har vi valgt i år at drage nytte af undtagelsesbekendtgørelsen og afholde
en såkaldt hybrid-generalforsamling, så de, der ikke ønsker eller kan møde op i en større
forsamling, også har mulighed for at deltage både med video via Teams og online afstem-
ning. Godt nok har det været lidt besværligt at få testet og sat både Teams og Assembly
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Voting ordentligt op, men vi synes, at det er en rigtig spændende mulighed, som nok med
tiden vil tiltrække flere til generalforsamlingen. Så vi overveje at gentage næste år med Te-
ams, om end online stemmeafgivelse nok kræver vedtægtsændringer for at være lovlige
idet undtagelsesbekendtgørelsen kun gælder til nytår.

Hvor 2020 har stået på covid-19 ændringer og aflysninger, så var 2019 derimod et meget
aktivt år, hvor vi safte ny rekord for samlet deltagelse i arrangementer her i Region øst. Vi
er imponerede over, at der har været over 1.400 deltagere alt i alt. Vi synes selv, at vores
kursuskatalog var ret bredt, da det både omfattede flere af de grundlæggende kurser anbe-
falet for alle bestyrelsesmedlemmer, såsom "Bestyrelsens ansvar og opgaver", "Vandind-
vinding" og "Grundlæggende vandkvalitet", men også havde fin tilslutning til vores speciali-
serede kurser indenfor eksempelvis fjernaflæste vandmålere, bogføring, skat, vandværks-
jura samt udbudsmateriale specielt designet til brug af vandværker.

Grundet forventning om et større event i forbindelse med den internationale IWA2020 vand-
konference i Bella i oktober i år, valgte vi at aflyse temalørdagene i 2020. IWA konferencen
er grundet Covid-19 rykket til maj 2021, og vi forventer stadig at afholde et medlemsevent i
den forbindelse. Temalørdagene i Region øst i 2019 var velbesøgte og indeholdt indlæg
vedrørende lækagesporing med satellit, geologi og BNBO-beregninger, pesticid punktforu-
reninger, blødgøring, og ikke mindst info om foreningens politiske arbejde. Endelig havde vi
fundet en historiker som kunne give os et sjældent kig 2000 år tilbage til en imponerende
flot og velfungerende vandforsyning i datidens Romerrige. Ret tankevækkende at de gamle
romere grundet vandkvalitet og vandressourcer transporterede frisk og rent vand fra fjerne
egne, gennem bjerge, over eller under floder og sågar over ældre viadukter ind til en metro-
pol med et samlet vandforbrug langt overstigende København. Vi fik også indblik i organi-
sering og sågar hvordan de gamle romere passede på at minimere vandspild. Vi håber me-
get, at I alle nød både de tekniske, de politiske og de historiske indlæg på temalørdagene.

Vi ved at størstedelen af vandrådene i Region øst's 30 kommuner er velfungerende, og der
leveres et solidt fagligt arbejde. Vi gennemførte i 2019 kurser i vandrådsregi og glædes over
jeres mange gode lokale vandrådsinitiativer. Dejligt at vide, at I ikke kun er aktive i Region
øst regi, men også at vandrådene mødes og er aktive. De fleste af jer ved det godt, men
jeg vil alligevel lige bruge lejligheden til at sige, at regionen tilbyder at afholde ekstrakurser
i vandrådsregi. Vi kan anbefale, at vandrådene søger inspiration gennem ekstrakurser, som
kan vælges blandt foreningens mange aftenkurser. Det gælder selvfølgelig ligeledes for
webinarer.

Roskilde udstillingen var vellykket og vi havde også et særdeles velbesøgt vandværksbesøg
på Østlol/ands Vandforsyning i samarbejde med vandværket og vandrådet.

Vi har i 2019 og 2020 arbejdet i både regionsregi, i repræsentantskabet og på dialogmøder
med vandværker over hele landet for at se på vores nye strategi og hvad vi kan optimere
her i foreningen. I regionsregi har vi endvidere kigget på vedtægterne, som jo også blev
drøftet på generalforsamlingen for 2 år siden. Vi har fremlagt to forslag og i forbindelse med
disse arbejdet med at medtage mange af de indspa rk, som vi har modtaget i forbindelse
med generalforsamlingen el/er som led i de efterfølgende dialogmøder. Landsformand Ole
Wiil og direktør Susan MOnster har desuden netop berettet om arbejdet med vores kom-
mende foreningsstrategi. Et arbejde som alle i repræsentantskabet har været engageret i.
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Men især vil jeg gerne sende en stor tak til Jens Andreasen, som har knoklet i strategiud-
valget her fra Øst-bestyrelsen. Vi glæder os rigtigt meget til, at den nye strategi for Danske
Vandværker kan fremlægges for jer. I forbindelse med strategiarbejdet har repræsentant-
skabet - og dermed øst bestyrelsen fremsat forslag om, at ansatte kan vælges til repræsen-
tantskabet via regionsbestyrelserne. I øst har man tidligere kunnet blive valgt som ansat og
vi så det som en stor fordel også at kunne trække på det engagement som vores kompetente
ansatte besidder - ikke bare teknisk viden som udnyttes i Teknisk Forum, men også politi-
ske, organisatoriske og ledelsesmæssige emner, som vi primært arbejder med i repræsen-
tantskabet. Idet vi var usikre på om en generalforsamling i Covid-19 tiden kunne blive be-
slutningsdygtig - og vi gerne så, at de ansatte allerede i år blev valgbare - så besluttede vi
at afholde en ekstraordinær generalforsamling for 14 dage siden. På denne var der over-
vældende flertal for at begge forslag fra bestyrelsen, og vi håber meget, at generalforsam-
lingen ligeledes vil støtte de to forslag i dag.

Vores to repræsentanter og de øvrige i Teknisk Forum har som altid leveret en solid indsats
og får belyst mange komplicerede tekniske problemstillinger til stor nytte for foreningen. Stor
tak til Niels Rasmussen og Henrik Petersen for deres indsats.

Vi er også glade for vores konstruktive samarbejde med de øvrige regionsbestyrelser i
landsbestyrelse samt repræsentantskabet.

Som altid vil jeg på bestyrelsens vegne gerne fremhæve, at vi 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.

Vi vil gerne understrege, at vi har et rigtigt godt, konstruktivt og iderigt samarbejde her i øst-
bestyrelsen, hvor vi alle ink/. suppleant, yder en kæmpe engageret arbejdsindsats for, at alt
"bare" fungerer for vores mere end 1.400 aktive deltagere til de mange kurser, temaarran-
gementer, møder og vandværksbesøg. Måske virker det for jer, som om alt går rimeligt let
og smertefrit, men jeg kan garantere, at der bagved ligger et stort forarbejde og undervejs
en engageret indsats for at arrangementerne gennemføres så succesfuldt, som det er til-
fældet. Stor tak til hele vores kursusudvalg.

Ebbe Stub valgte i 2019 grundet sygdom at fraflytte sit hus og dermed vandværk, hvorefter
Neel Ploug Olsen trådte ind i hans sted og også overtog kassererposten. En rigtig god og
kompetent erstatning, synes vi, men herfra skal lyde en stor tak til Ebbe for en lang og god
indsats for Danske Vandværker. Peter Grønvall fra Bornholm har netop trådt af som formand
for Bornholms Vandråd og dermed posten som Bornholms repræsentant i regionsbestyrel-
sen. Også Peter skylder vi en stor tak - det er ikke mange møder i bestyrelsen og repræ-
sentantskabet, som Peter har måtte droppe trods hans meget lange transporttid fra Born-
holm. I hans sted er valgt Jens Haagesen, formand for Balka Strand Vandværk, som vi
hermed byder velkommen i bestyrelsen.

Sluttelig vil jeg gerne takke Jørgen østermark, som også har valgt at give plads for yngre
kræfter i regionsbestyrelsen. Jørgen har leveret en enorm indsats for foreningen gennem
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mange mange år. Som tidligere undelViser på teknisk skole har Jørgen kunnet bidrage me-
get til optimeringen af vores kurser og ikke mindst udvikling af drift- og hygiejnekurserne.
Desuden har Jørgen som næstformand og medlem af landsbestyrelsen været en stor hjælp
og støtte til mig gennem mange år. Jeg vil hermed gerne på bestyrelsens vegne sige tusind
tak.

3. Indkomne forslag.

De to ændringsforslag til vedtægter der blev vedtaget under den ekstraordinære generalfor-
samling den 24. august 2020 var til afstemning igen, da de var vedtaget, men der var ikke
den fornødne majoritet.

Begge forslag blev vedtaget og forslag 1, med henholdsvis 100 stemmer for, 8 stemmer
imod, 1 blank og 1 ugyldig, og forslag 2 blev vedtaget med 101 stemmer for, 2 imod, 5
blanke og 1 ugyldig.

Disse ændringer vil herefter blive indarbejdet i foreningens vedtægter og være gældende
fremover.

4. Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Neel Olsen gennemgik det reviderede regnskab og dette blev enstemmigt godkendt.

5. Godkendelse af regionens budgetforslag.

Budget blev fremlagt og godkendt.

6. Valg til bestyrelse.

Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og Søren Hvilshøj og Jørgen Bruun var villige
til genvalg.

På mødet blev følgende kandidater opstillede: Jens Ejner Kristensen, Kristian Nielsen og
Anders Skafte.

Søren Hvilshøj, Jørgen Bruun og Jens Ejner Kristensen blev valgt med henholdsvis 51 stem-
mer, 40 stemmer og 42 stemmer.

Anders Skafte opnåede 14 stemmer og Kristian Nielsen 21 stemmer, og der var 3 ugyldige
stemmer.

7. Valg af suppleanter.

Hans Erik Pedersen, Kristian Nielsen, Anders Skafte og Helle Rasmussen opstillede som
suppleanter, og de 2 første, Hans Erik Pedersen og Kristian Nielsen blev valgt med hen-
holdsvis 45 og 28 stemmer.
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Anders Skafte opnåede 10 stemmer og Helle Rasmussen 19 stemmer og der var 2 ugyldige
stemmer.

8. Valg af revisor.

Som kritisk revisor blev Jens Erik Caspersen genvalgt.

9. Teknisk Forum.

Formanden Niels Rasmussen aflagde beretning, og herefter blev Niels Rasmussen genvalgt
som medlem af bestyrelsen, og Max Christensen blev valgt til suppleant.

10. Eventuelt.

Herunder var der en kort debat og generalforsamlingen blev afsluttet kl. 22.15.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Dirige t.


