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Indkaldelse til generalforsamling og 
valg til Teknisk Forum onsdag den  
1. september 2021

Vi starter kl. 16.30 med kaffe, registrering 
og orientering ved vores direktør Susan 
Münster og landsformand Ole Wiil. Her-
efter er der middag, og vi anmoder om, at 
man er tilbage i salen til vores ordinære 
generalforsamling kl. 19.30. Arrangemen-
tet online begynder ligeledes kl. 16.30, 
hvor systemet kan testes.

Online-deltagelse
Alle medlemsværker kan tilmelde besty-
relsesmedlemmer og ansatte på Danske 
Vandværkers hjemmeside under arran-
gementer. Af hensyn til logistikken er det 
nødvendigt at tilmelde sig senest den 22. 
august 2021. Deltagelse online er mulig, 
og grundet undtagelsesbekendtgørelse 
er online-afstemning tilladt også i 2021.

Belært af sidste års udfordringer må vi 
desværre tage forbehold for eventuelle 
begrænsninger som følge af forsamlings-
forbud, og vi vil følge corona-udviklingen 
tæt. Vi håber, at vi kan ses, og at mange 
af regionens vandværksfolk vil deltage, 
men er I i risikogruppen for Covid-19, 
opfordrer vi til, at I deltager online, hvilket 
fungerede tilfredsstillende sidste år.

Deltagelse og registrering
Deltagelse i både generalforsamling og 
middag er gratis. Eventuelle afbud bedes 
meddelt til foreningen, så vi kan justere 
antallet af spisende gæster. For at undgå 
madspild opkræver vi 500 kr. pr. tilmeldt 
fysisk deltager, der ikke melder afbud. 

Hvert vandværk skal ved ankomsten til 
Hotel Comwell Køge registrere sig ved at 
oplyse vandværkets navn. Ved registre-
ringen får hvert vandværk udleveret en
stemmeseddel (uanset antal deltagere)
samt adgangskort. Til online-deltagelse 
vil deltagerne senest dagen inden ge-
neralforsamlingen modtage et link til 
online-opkobling. 

Bestyrelsens beretning for 2020 består 
primært af de artikler, som kan læses her 
i indkaldelsen. 

Vel mødt onsdag den 1. september 2021 
på Hotel Comwell Køge Strand.

Tilmelding:
danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamling

Forord
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Velkommen til de ansatte
Generalforsamlingen måtte flyttes til 
sensommeren, og vi valgte at afholde 
en ekstraordinær generalforsamling, så 
forslaget om ansattes valgbarhed kunne 
effektueres allerede i 2020. Det lykkedes 
heldigvis, og tilslutningen til bestyrelsens 
forslag var overvældende.

Ny næstformand i Region Øst
Det glædede bestyrelsen, at Jens Ej-
nar Kristensen som ansat blev valgt til 
regionsbestyrelsen. Jens Ejnar blev valgt 
i stedet for Jørgen Østermark, som efter 
en lang og engageret indsats valgte ikke 
at genopstille. Jens Ejnar har været aktiv 
i mange af foreningens fora og blev ved 
konstitueringen valgt som næstformand i 
Region Øst og dermed også til landsbesty-
relsen.

Fornyelse i bestyrelsen i 2020
Tidligere på året overtog Neel Ploug Olsen 
kassererposten fra Ebbe Stub, og Jens 
Haagensen indtrådte som repræsentant 
for Bornholm i stedet for bestyrelsens 
alderspræsident, Peter Grønvall. Ved årets 
udgang måtte en af vores suppleanter 
desværre melde fra grundet nyt arbejde. 
2020 blev et år med fornyelse i regionsbe-
styrelsens sammensætning. Kompetence-

niveauet og engagementet i bestyrelsen 
er stadig højt, hvilket vi føler lover rigtig 
godt for foreningens fremtid.

Vedtægtsforslag: Mulighed for online-
generalforsamling
Vi afprøvede online-møde og -afstemning 
både til den ekstraordinære og den ordi-
nære generalforsamling i 2020. Selvom 
alt begyndelse er svær, blev resultatet så 
tilfredsstillende for online-deltagerne, at 
flere efterspurgte muligheden fremadret-
tet. I 2021 kan det lade sig gøre, idet und-
tagelsesbekendtgørelsen er forlænget. 
Men uden denne giver vores vedtægter 
ikke mulighed for online-afstemning. Be-
styrelsen har derfor besluttet at fremsæt-
te et vedtægtsændringsforslag, som vil 
give mulighed for online-deltagelse i vores 
generalforsamlinger fremover.  

Online i Corona’ens tegn
Den ordinære generalforsamling måtte 
grundet forsamlingsforbud flyttes flere 
gange i 2020, før vi succesfuldt kunne af-
holde den både fysisk og online. En masse 
kurser i 2020 måtte aflyses, og alle lærte 
vi online-deltagelse i webinarer samt 
bestyrelsesmøder, og foreningens højeste 
myndighed måtte ligeledes holde repræ-
sentantskabsmøde online. 

Året der gik i Region Øst
Af regionsformand Søren Hvilshøj

Året der gik i regionen
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Udfordringerne har vist os, at det bestemt 
er muligt med aktiv online-deltagelse, og 
selvom vi nok alle savner de fysiske møder 
med hyggeligt samvær og bedre mulighed 
for tæt dialog, så er online-afholdelse af 
nogle arrangementer kommet for at blive. 
I bestyrelsen håber vi at finde en afbalan-
ceret kombination af de effektive online-
aftenmøder primært til info og beslutnin-
ger, og de fysiske møder hvor vi meget 
bedre kan komme ned i dybden i komplek-
se og strategiske problemstillinger.

Stor aktivitet trods udfordringer
Øst-arrangementer havde grundet Corona 
kun 946 deltagere i 2020, hvilket er færre 
end forrige år. Deltagelse i webinarer 
er ikke opdelt efter region, så det er ret 
vanskeligt at opgøre specifikt for Øst. På 

landsplan har der været ca. 900 deltagere 
på diverse online-arrangementer. Vi tør 
derfor tillade os at konkludere, at interes-
sen for erhvervelse af ny viden ikke er 
reduceret, hvilket vi er utroligt glade for.

Vores indsats for  
vandforsyningen er vigtig
Aktivitet til vores arrangementer vidner 
om, at vores medlemmer aktivt opsøger 
viden. Det er essentielt, så vi på bedste 
vis kan udføre vores samfundskritiske 
funktion i forsyningssektoren. Vi håber, at 
aktivitetsniveauet vil fortsætte fremover, 
og bestyrelsen ser frem til at fortsætte 
samarbejdet med jer for derigennem at 
videreudvikle en stærk forsyningssikker 
vandsektor. 
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Generalforsamling
Onsdag den 1. september 2021 
Hotel Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge

Dagsorden

Valg af stemmetæller

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning 

3. Indkomne forslag 
 Forslag: Vedtægtsændring: Fortsat mulig online generalforsamling (se nedenfor)

4. Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

5. Godkendelse af regionens budgetoplæg

6. Valg af bestyrelsen. På valg er: 
 Jens Andreasen (villig til genvalg) 
 Neel Ploug Olsen (villig til genvalg) 

7. Valg af suppleanter. På valg er: 
 Hans Erik Pedersen (villig til genvalg) 
 Ledig post

8. Valg til revisor og revisorsuppleant. På valg er: 
 Kritisk revisor: Jens Erik Caspersen (ikke villig til genvalg) 
 Revisorsuppleant: Ledig post

9. Teknisk Forum, herunder valg af medlem samt suppleant. På valg er: 
 Medlem: Henrik Pedersen (villig til genvalg) 
 Suppleant: Max Christensen (villig til genvalg)

10. Eventuelt

Ad pkt. 3: Indkomne forslag 
Regionsbestyrelsen har nedenstående vedtægtsforslag, som sikrer, at vedtægterne fremover 
tillader online generalforsamling, ligesom det har været muligt i 2020 og 2021. Forslaget er 
anført med rødt nedenfor:

”§ 5. Generalforsamling Stk. 1: 
Generalforsamlingen er regionens højeste myndighed. Mødeberettiget er alle medlemmer i 
regionen. Online afholdelse, deltagelse og stemmeafgivelse er tilladt.  
Hvert medlem har 1 stemme.”
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Program
16.30 - 17.15 
Kaffe/te og registrering af stemmesedler 

17.15 - 18.00 
 Indlæg ved direktør Susan Münster
 Bæredygtige vandforsyninger 

 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 Region Øst

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

Program

Tilmelding: Det er gratis at deltage i både middag og generalforsamling. 
Vi opkræver 500 kr. pr. person for udeblivelse til fysisk event uden afbud. 
Af hensyn til hotellet bedes du tilmelde dig/melde afbud senest den  
22. august 2021 på danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamling 

Susan Münster Ole Wiil Søren Hvilshøj Niels Rasmussen

Ved deltagelse i generalforsamlingen 
skal du være opmærksom på 

at følge de Covid-19-retnings-
linjer, som gælder for Hotel 

Comwell Køge Strand.
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Søren Hvilshøj - Allerød
Medlem af landsbestyrelsen
Formand i Region Øst
Ålekæret 29
3450 Allerød
Tlf.: 30 60 03 09
Mail: sh@danskevv.dk

Jens Ejnar Kristensen – Rudersdal 
Medlem af landsbestyrelsen
Næstformand i Region Øst
Biskop Svanes Vej 16
3460 Birkerød
Tlf.: 23 40 94 90
Mail: jek@danskevv.dk

Neel Ploug Olsen – Næstved
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.: 40 94 12 84
Mail: kbj@danskevv.dk

Jens Haagensen – Bornholm
Bestyrelsesmedlem
Fyrrevej 6
3730 Nexø
Tlf.: 51 83 58 80
Mail: jha@danskevv.dk

Danske Vandværker 
Øst

520 vandværker

46.145.252  m3 vand 
udpumpet

8

1

5
2

7

3

6

9
4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

8

Bestyrelsen i Danske Vandværker Øst
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Ole Sørensen - Vordingbog
Vandrådsansvarlig
Ronesbanke 12 A, Skibinge
4720 Præstø
Tlf.: 22 77 00 73
Mail: os@danskevv.dk

Jens Andreasen - Roskilde 
Bestyrelsesmedlem
Mosevænget 7, Snoldelev
4621 Gadstrup
Tlf.: 40 47 55 73
Mail: ja@danskevv.dk

Jørgen Bruun – Kalundborg
Bestyrelsesmedlem
Rugvænget 26
4270 Høng
Tlf.: 60 49 42 27
Mail: jb@danskevv.dk

Hans Erik Pedersen – Guldborgsund
Suppleant
Holebyvej 6
4894 Øster Ulslev
Tlf.: 40 60 40 80
Mail: hep@oester-ulslev.dk
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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 drøfter 
på sine bestyrelsesmøder 
landsbestyrelsens kommende 
agenda grundigt igennem, så 
formand og næstformand kan 
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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Vedtægter – foreningens og regionens, 
hvordan hænger de sammen?

Vedtægter

Foreningen Danske Vandværker er 
landsdækkende og hovedforening 
for alle foreningens vandværks-
medlemmer. Danske Vandværker er 
inddelt i fem selvstændige regioner 
(Nord, Midt, Syd, Fyn og Øst) med 
egne regionale vedtægter. 

Selvom hver region drives og orga-
niseres i henhold til egne vedtægter 
og dermed kan have individuelle 
vilkår, må de ikke indeholde bestem-
melser, der er i modstrid med Danske 
Vandværkers vedtægter. Ved at sikre 
at der er overensstemmelse mellem 
regionernes vedtægter og landsorga-
nisationens vedtægter, sikres, at der 
er ensartede regler for valg, konstitu-
ering, opgavetyper m.m..

Hver ændring skal vurderes

Det vil altid være en konkret juridisk 
vurdering, om der er overensstem-
melse mellem regionernes vedtægter 

og Danske Vandværkers vedtægter. I 
vurderingen skal der først og frem-
mest tages højde for, om et forslag til 
en vedtægtsændring direkte strider 
mod en tilsvarende bestemmelse i 
landsorganisationens vedtægter. 

Hvis der ikke er direkte uoverens-
stemmelser med én eller flere 
bestemmelser i Danske Vandværkers 
vedtægter, skal der foretages en 
vurdering af, om en vedtægtsændring 
vil være i strid med principperne bag 
konkrete bestemmelser i landsorga-
nisationens vedtægter.

Hvis der på baggrund af vurderingen 
ikke findes stridspunkter, kan en 
ændring til regionens vedtægt blive 
fremsat til godkendelse på general-
forsamlingen.



Danske Vandværker | 13

Årsregnskab for 2020 

Regnskab og budget

Danske Vandværker Øst 
 
 

 RESULTATOPGØRELSE 
 
    Forslag til 
  Budget Budget budget 
 2020 2020 2021 2022 2019 
 DKK tDKK tDKK tDKK DKK 
 
Regionstilskud  433.211  433 439 439 429.827 
Kursusindtægter  0  90 0 0 38.080 
Indtægter andre aktiviteter  0  30 30 45 -2.000 
 
Nettoomsætning 433.211 553 469 484 465.907 
 
Bestyrelsesmøder  -12.523  -40 -60 -43 -73.818 
Kursusaktivitet  -922  -140 -12 -7 -78.872 
Regionsvandrådsmøder, temalørdage mv.  -17.628  -190  -130 -130 -122.913 
Regionsgeneralforsamlinger  -106.007  -115  -120 -104 -120.399 
Administrationsomkostninger  -37.611  -45  -30 -36 -33.485 
Honorar bestyrelse  -197.000  -197  -199 -199 -195.000 
Finansielle omkostninger  -8.368  0  -6 -6 -6.182 
 
Finansielle poster i alt -8.368  0  -6 -6 -6.182 
 
Årets resultat 53.152 -174 -82 -41 -164.762 
 
Forslag til resultatdisponering 
Overført resultat 53.152 -174 -82 -41 -164.762 
 
I alt 53.152 -174 -82 -41 -164.762 
  

(1.000 kr)
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Balance 31. december
Danske Vandværker Øst 
 
 
 BALANCE 
AKTIVER 
 31.12.20 31.12.19 
 DKK DKK 
 
Andre tilgodehavender 12.394  11.877 
 
Tilgodehavender i alt  12.394  11.877 
 
Indestående i kreditinstitutter  951.269  834.470 
 
Likvide beholdninger i alt  951.269  834.470 
 
Omsætningsaktiver i alt  963.663  846.347 
 
Aktiver i alt  963.663  846.347 
 
 
PASSIVER 
 31.12.20 31.12.19 
 DKK DKK 
 
Overført resultat  858.062  804.910 
 
Egenkapital i alt  858.062  804.910 
 
Leverandører af varer og tjenesteydelser  25.300  12.500 
 
Anden gæld  80.301  28.937 
 
Kortfristede gældsforpligtelser i alt  105.601  41.437 
 
Gældsforpligtelser i alt  105.601  41.437 
 
Passiver i alt  963.663  846.347 
 
 

(1.000 kr)

Regnskab og budget
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Det får du for kontingentet

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  2.730,00 kr.

Udpumpet m3 vand = 

94.691 x 0,0321 kr. 3.039,58 kr.

Antal forbrugere = 760 x 2,14 kr.  1.626,40 kr.

Kontingent i alt 7.395,98 kr.

Kontingent i 2021
Dit kontingent består af tre satser:

Grundsats:  2.730  kr. 

Antal forbrugere:  2,14  kr. pr. forbruger

Udpumpet m3 vand: 0,0321 kr. pr. m3



16  | Danske Vandværker Danske Vandværker | 17

Regionsbestyrelsen anbefaler alle 
bestyrelser at arbejde med foreningens 
kodeks. Vi gør det selv årligt i både regi-
onsbestyrelsen og landsbestyrelsen, og 
vi er overbeviste om, at det er med til at 
sikre, at vi har de rette kompetencer, at vi 
husker hinanden på rettigheder og pligter 
i en bestyrelse og sikrer god bestyrelses-
skik. 

Kompetencer i bestyrelsen

Som vores vedtægter foreskriver, er re-
gionsbestyrelsen i Øst sammensat bredt 
geografisk. Desuden repræsenterer vi 
størrelser fra helt små vandværker til 
vandsektorlovsselskaber, og siden 2020 
har vi både repræsentanter for bestyrel-
ser og ansatte. Kodeks foreskriver, at vi 
drøfter, hvilke kompetencer bestyrelsen 
besidder, og om de er tilstrækkelige. Vi 
mener i vores selvevaluering, at regions-
bestyrelsesmedlemmerne hver især har 
meget stærke kompetencer, som samlet 
bidrager til et godt og solidt vidensgrund-
lag især indenfor drikkevand, samt at vi 
samlet set repræsenterer mange års so-
lide erfaringer indenfor ledelsesmæssige, 
bestyrelsesmæssige og politiske beslut-
ninger, hvilket er essentielt for at sikre en 
handlekraftig regionsbestyrelse. 

Bestyrelsesarbejdet 

Vi afholder så vidt muligt altid et regions-
bestyrelsesmøde inden hvert landsbe-
styrelsesmøde. Der er fuld transparens 
i repræsentantskabet til landsbestyrel-
sens dagsorden og bilag via bestyrelses-
portalen BetterBoard. På denne måde 
kan vi hver især forberede os og grundigt 
debattere alle de landspolitiske emner og 

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
Af regionsbestyrelsen

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
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Find introduktion, værktøjer m.m. til ”Kodeks for godt 
bestyrelsesarbejde” på danskevv.dk > Viden om > Kodeks

derved klæde formand og næstformand 
på med regionens forskellige holdninger 
inden landsbestyrelsesmøderne. 

Som vi har fortalt tidligere på gene-
ralforsamlingerne, så er der på vores 
bestyrelsesmøder altid en meget livlig 
diskussion, og arbejdet for vores diri-
gent Jens Andreasen er ikke altid lige 

nemt. Og det er ikke gjort lettere med de 
mange online-møder, vi har holdt i år, om 
end vi har fået lidt bedre mødedisciplin, 
hvilket har gjort, at møderne fungerer 
fint online. Vi har for år tilbage besluttet, 
at suppleanter deltager i regionsbesty-
relsesmøderne, og vi mener, at det bl.a. 
letter indtræden i bestyrelsen, ligesom vi 
værdsætter deres input i drøftelserne. Vi 
er alle enige om, at hvis vi var enige i alt, 
så ville der næppe ske megen fremskridt i 
foreningen. Det er rigtig sundt med diver-
gerende holdninger i en bestyrelse, og at 
alle får taletid.

Hvis I ikke allerede har prøvet at gå gen-
nem Kodeks for godt bestyrelsesarbejde, 
så kan vi således kun varmt anbefale jer 
at gøre det en gang årligt. Kodeks for  godt  

bestyrelsesarbejde  

i de forbrugerejede forsyningsselskaber 
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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 vandforsyningsteknisk 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 de faglige og tekni-
ske emner, som Teknisk Forum arbejder 
med.

Valg
I Teknisk Forums kommissorium 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

 

Årsberetning for 
Teknisk Forum

Find årsberetningen for 
2020 på danskevv.dk > 
Om os > Udvalg > Teknisk 
Forum

I 2021 arbejder Teknisk Forum blandt andet 
med:

	Det topmoderne lille vandværk – hvordan ser det 
teknisk ud.

	Merkur – database til vandbehandlingsdata, drive 
vandværk på basis af data.

	Digitalisering – muligheder for automatisering af 
data/brug af data/indberetninger, både drifts og 
administrative data.

	Drifts- og hygiejnekurser – hvilke kvalitetskrav 
skal stilles, hvad er vigtigt, de indeholder?

	Kommunernes tekniske tilsyn – hvad er et godt 
teknisk tilsyn, og hvad bør indgå?

	Nødforbindelser – muligheder, fordele og ulemper.
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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, som 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 på danskevv.dk > Viden om >  
Administration > Beregning af konsekvensen af storforbrugeres frakobling
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Arrangementer i regionen

Arrangementer Dato

Messe (Roskilde) 27.08.2021

Generalforsamling 01.09.2021

Det gode bestyrelsesarbejde (grundlæggende kursus) 02.09.2021

Boringer 08.09.2021

Evaluering og udvikling af bestyrelsesarbejdet (udvidet kursus) 28.09.2021

Vandværksøkonomi og bogføring 06.10.2021

Driftskursus (selvstudie) 11.10.2021

Driftskursus (3 dage) 12.10.2021

Vandværksjura og regler 28.10.2021

Hygiejnekursus (selvstudie) 08.11.2021

Hygiejnekursus (2 dage) 09.11.2021

Håndværkerhygiejnekursus 09.11.2021

Hydrogeologi 16.11.2021

Lækagesøgning 23.11.2021

Anbefalet Lovpligtigt Supplerende Videregående 

Bestyrelsen

Bestyrelsen Drift Håndværker Kommunal Administration

Drift Administration

Sted

RegionVirksomheds 
besøg

temaWebinarGeneral
besty-
relsesmød
er

Netværk
Messer

HeldagsDatoVidergåendeLovpligtige Anbefalet Aften
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Find dit kursus og tilmeld dig på danskevv.dk > Arrangementer 

             Webinar Dato

Introduktion til GeoAtlas Live 19.08.2021

Afprøvning af GeoAtlas Live 08.09.2021

Vandanalyser 09.09.2021

Graveskader 14.09.2021

Takstblad 20.09.2021

Det bæredygtige vandværk 21.09.2021

Introduktion til GeoAtlas Live 22.09.2021

Kvalitet i anlægsarbejdet 23.09.2021

Grundlæggende vandforsyning 30.09.2021

Afprøvning af GeoAtlas Live 12.10.2021

Folkevalgte revisorer 04.11.2021

Kommuniker med dine forbrugere – via digitale medier 18.11.2021

Beredskabsplan: Sådan håndterer I en krise 25.11.2021

Driftskursus – opfølgende 29.11.2021

Bestyrelsen

Bestyrelsen Drift Håndværker Kommunal Administration

Drift Administration

Sted

RegionVirksomheds 
besøg

temaWebinarGeneral
besty-
relsesmød
er

Netværk
Messer

HeldagsDatoVidergåendeLovpligtige Anbefalet Aften

Der tages forbehold for ændringer
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Fællesskab om drikkevandet

Danske Vandværker 
Strategi 2021-2025 

Opbakning til 
forbrugerejerskab

Kvalitetsbevidst og kompetent  
drikkevandsforsyning

2025

Vision – Hvor vil vi gerne hen?
Vi vil 

 ○ være kendt som Danmarks medlemsdemokratiske drikkevandsforening.

 ○ sætte aftryk på den grønne omstilling, innovation og digitale løsninger 

gennem nationale partnerskaber og lokale netværk.

 ○ medvirke til at sætte høje kvalitetskrav for drikkevandet og fortsat styrke 

kompetencerne i branchen.

 ○ gøre det attraktivt at engagere sig i den lokale drikkevandsforsyning.

Strategi 2021-2025
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Danske Vandværker 
Strategi 2021-2025 

Digitalisering skal 
styrke drift og dialog

Grøn omstilling  
– nu og i fremtiden

Mission – Hvorfor er vi her?

Vi uddanner og rådgiver medlemsvandværkerne og vare-

tager deres interesser både politisk og fagligt. Vi skaber 

de bedste betingelser for, at vores vandværker kan levere 

godt drikkevand til deres forbrugere nu og i fremtiden.
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