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Indkaldelse til generalforsamling i Regi-
on Øst og valg til Teknisk Forum onsdag 
den 27. april 2022
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. Arrangementet 
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 13. april. 
Online deltagelse er mulig i henhold til 
vedtægterne besluttet på sidste års gene-
ralforsamling. 

Belært af de sidste års udfordringer må 
vi desværre stadig tage forbehold for 
eventuelle begrænsninger som følge af 
forsamlingsforbud og bede jer selv følge 
corona-udviklingen tæt. Er I i risikogruppe 
for Covid-19, opfordrer vi til, at I deltager 
online, hvilket har fungeret ganske tilfreds-
stillende de sidste år. Vi håber selvfølgelig, 
at vi kan ses alle sammen fysisk i Køge, og 
at rigtig mange af regionens vandværksfolk 
vil deltage. 

Deltagelse og registrering 
Deltagelse i arrangementet i Køge er 
gratis, men eventuelt afbud bedes meddelt 
til foreningen, så vi kan justere antallet af 
spisende gæster. For at undgå madspild 
opkræver vi 500 kr. pr. tilmeldt fysisk delta-
ger, der ikke melder afbud.  

Hvert vandværk skal ved ankomsten til  
Hotel Comwell Køge registre sig ved at  
oplyse vandværkets navn. Ved registrerin-
gen får hvert vandværk udleveret én stem-
meseddel (uanset antal deltagere). 

Til online deltagelse vil deltagerne senest 
dagen inden generalforsamlingen modtage 
et link til online opkobling.  

Bestyrelsens beretning for 2021 består 
primært af de artikler, som kan læses her i 
indkaldelsen.  

Vel mødt onsdag den 27. april 2022 på 
Hotel Comwell Køge Strand. 

Tilmelding: danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamling

Forord
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Året der gik i regionen 

Året der gik i Region Øst 
Af regionsformand Søren Hvilshøj  

Suk – Corona satte i 2021 igen sit præg 
på foreningen 
Netop som vi i foråret troede, at corona-
generne var aftagende, så kom restriktio-
nerne og usikkerheden igen. Derfor måtte 
vi flytte generalforsamlingen i 2021 først 
fra april til juni og derefter til september. 
Det gjorde, at der kun var få dage mellem 
udstilling og generalforsamling, men vi 
glæder os over, at det trods alt var muligt 
at gennemføre begge arrangementer i 
2021. Der deltog 57 vandværker i general-
forsamlingen, heraf seks online. Tak for den 
store opbakning. 

På udstillingen i Roskilde var der i 2021 lidt 
bedre tid hos udstillerne end normalt, idet 
besøgstallet kun var ca. ¾ af normal, men 
vi synes trods alt, at det var fuldt tilfreds-
stillende. Vi hørte positive tilkendegivelser 
fra vandværksdeltagerne, og udstillerne 
var også rigtig glade for at møde vores 
medlemmer igen. Vi synes, at sekretariatet 
havde fået en rigtigt flot udstilling op at 
stå under de noget vanskelige forhold som 
event-arrangør i 2021. Stor ros til alle.  

Tilfredsstillende aktivitet 
Samlet havde arrangementerne i Øst i 2021 
ca. 800 deltagere, inklusive udstilling og 
møde på Christiansborg. Det er desværre 
det laveste antal deltagere, vi har haft i 
mange år, men det skyldes selvfølgelig 

også, at vi grundet corona-situationen 
havde valgt at aflyse temalørdagene og 
regionsvandrådsmødet i 2021. Vi håber 
meget, at arrangementerne i 2022 kan 
komme op på normalt niveau igen uden 
alle restriktionerne. 

Deltagelse i webinarer er ikke opdelt efter 
region, så det er ret vanskeligt at opgøre 
specifikt for Øst. På landsplan har der væ-
ret over 1.000 deltagere på diverse online 
arrangementer, hvilket er en pæn stigning 
i forhold til sidste år. Trods den lidt lavere 
deltagelse fysisk, tør vi godt tillade os at 
konkludere, at interessen for at erhverve 
sig ny viden ikke er reduceret, hvilket vi er 
utroligt glade for. Vi håber dog på meget 
større aktivitet, når corona forhåbentlig 
snarligt tillader det.  

Mulighed for onlinemøder 
Vi afprøvede onlinemøde og afstemning 
til generalforsamlingerne både i 2020 og 
2021, og vi er glade for, at generalforsam-
lingen i 2021 enstemmigt vedtog, at online 
mødedeltagelse fremadrettet skal være en 
mulighed. Dette ønske hørte vi fra flere af 
de deltagende online medlemmer.  

Regionsbestyrelsen har ligeledes afholdt 
både fysiske og rene online bestyrelses-
møder i 2021. Selvom onlinemøder er ret 
effektive, så giver de ikke samme mulighed 
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for debat, ligesom de ikke bidrager til 
bestyrelsens sammenhold på samme måde 
som vores fysiske møder. Vi vil i år og frem-
over derfor forsøge med en nogenlunde 
lige blanding mellem fysiske og online-
møder i regionsbestyrelsen – naturligvis 
afhængigt af emnerne på dagsordenen. 

Kort om økonomien i regionen 
Regionens regnskab viser, at der er et 
forventet underskud på ca. 100.000 kr. Det 
skyldes blandt andet, at regionstilskuddet 
i 2021 var nedsat i forhold til år med et 
mere normalt aktivitetsniveau. Samtidig har 
regionen i 2021 overtaget enkelte omkost-
ninger for landsbestyrelsens aktiviteter. Re-
gionen har afholdt kørselsomkostninger mv. 
for vores landbestyrelsesmedlemmer, når 
de har været til møder eller anden aktivitet 
foranlediget af landsbestyrelsesarbejdet. 
På den anden side har vi frivilligt nedsat 
honoraret til regionsbestyrelse såvel som 
landsbestyrelse i 2021. Disse sparetiltag er 
helt i tråd med en aftale mellem landsbe-

styrelsen og alle regionerne og blev også 
nævnt på generalforsamlingen i 2021. 

Forhåbentlig vil årsregnskabet for 2022 
vise, at året har været væsentlig mere 
aktivt, og vi har sagt ordentligt farvel til 
corona og restriktioner. 

BNBO – det helt store fokusområde 
Et af de helt store diskussionsemner har 
været foreningens indsats omkring BNBO. 
Hvordan kan foreningen bedst hjælpe med-
lemmerne, og hvor meget kan vi bidrage 
med under hensyntagen til foreningens 
økonomiske rammer. Det var også hoved-
emnet, som vi fik drøftet på generalforsam-
lingen.  

Vi ved, at BNBO-forhandlinger med land-
mænd er noget, som rigtig mange af vores 
medlemsværker arbejder med for tiden for 
at nå i mål med aftalerne inden deadline 
ultimo 2022. Vi ved også godt, at problem-
stillingen desværre kan synes ret kompleks 
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– især når vi møder landmænd, som stritter 
imod. Nogle vil måske tænke, at et statsligt 
påbud fra Miljøstyrelsen var det letteste, 
og vi ser også nogle separatistlandbrugs-
foreninger, som advokerer højlydt for en 
sådan (eller ingen) løsning. Foreningen 
foretrækker ligesom Landbrug & Fødeva-
rer og Kommunernes Landsforening, at vi 
sammen decentralt indgår frivillige aftaler. 
Frivillige aftaler vil utvivlsomt være mere 
fleksible, de kan tilpasses lokale forhold, 
og sandsynligvis vil de også kunne ende 
som en billigere løsning med færre gener 
for landmanden end en statslig, central 
topstyring.  

Derfor er vi også i regionsbestyrelsen 
meget tilfredse med den faglige styrkelse 
indenfor netop BNBO i sekretariatet og 
ser frem til stor deltagelse i foreningens 
BNBO-workshops i det kommende år. 
Flere vandråd har også kontaktet sekreta-
riatet om lokale BNBO-workshops. I den 
sammenhæng kan vi tilføje, at repræsen-
tantskabet (inkl. regionsmedlemmer, hvis 
bynære vandværk ingen BNBO har) har 
været prøveklud for BNBO-workshoppen 

med det formål at optimere workshoppens 
setup bedst muligt, inden vi tilbyder den til 
jer medlemmer. Vi håber, at I vil tage godt 
imod tilbuddet om en BNBO-workshop her 
i 2022, så I kan være forberedt til forhand-
lingerne med jordejerne.  

It-sikkerhed for vandværket 
Foreningen har også arbejdet med at øge 
it-sikkerheden for vores medlemmer, da 
vi bliver mere og mere digitale. Det gør 
vores liv lettere, men det gør os også mere 
sårbare. Center for Cybersikkerhed skriver 
i deres årlige trusselsvurdering, at cyber-
truslen mod Danmark ligger på det højest 
mulige niveau på skalaen.  

Sekretariatet har arbejdet med DBI og 
it-sikkerhedsfirmaet Derant med et projekt 
omkring it-sikkerhed for vandværker blandt 
andet med testvandværker fra repræsen-
tantskabet, inklusive Region Øst. Det har 
udmøntet sig i nogle it-sikkerhedspakker 
fra bronze-model til platin-model tilpasset 
forskellige niveauer og krav, som de en-
kelte vandværker måtte forventes at have. 
Ud over pakkeløsningen har projektet også 

Generalforsamling 
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hjulpet til udvikling af kurser i it-sikkerhed 
for Danske Vandværkers medlemmer. 

I regionsbestyrelsen kan vi tilføje, at om-
fanget af cybersikkerhedsproblemer for 
vandværker var lidt overraskende. Vi ved 
godt, at omsætningen blandt cyberkrimi-
nelle efter sigende regnes for langt større 
end det danske bruttonationalprodukt, 
men det viste sig, at ingen – selv ikke små 
vandværker – kan undsige sig risikoen for 
cyberangreb.  

Vi håber på et aktivt 2022  
Nu har vi været gennem nogle år med 
alt for lille aktivitet grundet corona. Trods 
rekordhøj coronasmitte i skrivende stund er 
vi optimister, og regionsbestyrelsen håber 
virkelig meget på, at 2022 kan blive et 
aktivt år i Region Øst. Vi savner simpelthen 
at se jer alle igen! 

Vi har arrangeret virksomhedsbesøg hos 
Grundfos i Tyskland den 25.-26. august. 
Temalørdagene er tilbage med fastlagte 
datoer den 29. oktober i Nykøbing F og 
den 26. november i Roskilde. Desuden har 
vi planlagt et væld af spændende kurser og 
seminarer sammen med sekretariatet, som 
nævnt, ikke mindst omkring BNBO.  

Ligeledes arbejder vi i skrivende stund 
på deltagelse, når International Water 
Association holder verdenskongres med 
stor udstilling i Bella Centret i dagene 
den 11.-15. september 2022. Danske 
Vandværker har naturligvis en stand på 
IWA-udstillingen, hvor adgang i øvrigt vil 
være gratis. I Region Øst arbejder vi på at 

afholde et 1-dagsevent i forbindelse med 
IWA-udstillingen onsdag den 14. septem-
ber, så vores medlemmer får en oplagt 
lejlighed til, at vandværksbestyrelserne og 
-personale kan besøge udstillingen, hvor 
både et stort antal udenlandske og så godt 
som alle danske vandsektorleverandører er 
til stede. Vi hører også, at nogle vandråd 
rundt i landet overvejer at arrangere fælles 
bustransport – men mere herom senere.   

Vi ved, at erhvervelse af ny viden og 
erfaringsudveksling med andre vandvær-
ker er essentielt, så vi på bedste vis kan 
udføre vores samfundskritiske funktion 
i forsyningssektoren. Vi håber derfor, at 
corona-situationen snart vil tillade et øget 
aktivitetsniveau, og bestyrelsen ser frem 
til at fortsætte samarbejdet med jer for 
derigennem at videreudvikle en stærk og 
forsyningssikker vandsektor.  

Tag og hold et vågent øje med arran-
gementskalenderen og husk nu til jeres 
bestyrelsesmøder i vandværksbestyrelsen 
at aftale, hvilke arrangementer I vil deltage 
i. Der er kun sjældent begrænsninger på 
antal deltagere fra hvert vandværk, så gør 
gerne arrangementsdeltagelsen til en hyg-
gelig dag/aften sammen i bestyrelsen. 

Vi ser frem til at mødes med jer alle i 2022. 
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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 af bestyrelsen. På valg er: 
 Kurt B. Jensen (villig til genvalg) 
 Ole Sørensen (ikke villig til genvalg)  

7 Valg af suppleanter. På valg er: 
 Hans Erik Pedersen (villig til genvalg) 
 Vicki Wellendorph Winsløv (villig til genvalg)  

8 Valg til revisor og revisorsuppleant. På valg er:  
 Revisorsuppleant: Ledig post  
 (Folkevalgt revisor: Gert Bigum er ikke på valg i år. Valgt for 2 år) 

9 Teknisk Forum, herunder beretning fra Teknisk Forum og valg af medlem samt  
 suppleant. På valg er: 
 Medlem: Niels Rasmussen (villig til genvalg) 
 Suppleant: Max Christensen (villig til genvalg) 

10 Eventuelt

Generalforsamling
Onsdag den 27. april 2022 kl. 19.30 
Hotel Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge 

Dagsorden
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16.30 - 17.15 
Kaffe/te og registrering af stemmesedler  
samt systemtest for online deltagere 

17.15 - 18.00 
• Indlæg ved direktør Susan Münster  
 En sammenhængende drikkevandssektor 

• Indlæg ved landsformand Ole Wiil  
 Landsformanden giver depechen videre 

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 

Søren Hvilshøj

Niels Rasmussen

Susan Münster

Ole Wiil

Program

Tilmeldingsfrist: 
Tilmeld dig senest den

 13. april 2022

Tilmelding: Deltagelse i generalforsamling og middag 
er gratis. 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 13. april 2022 
på danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamling 

Program
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Bestyrelsen i Danske Vandværker Øst

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

510 vandværker

48.942.320 m3 vand 
udpumpet
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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

Vicki Wellendorph Winsløv – Møn
Suppleant 
Hårbøllevej 98 
4792 Askeby 
Tlf.: 23 90 08 14 
Mail: vickidorph@gmail.com 

5

6

7

9

10
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Danske Vandværkers 
foreningsstruktur

Organisationsdiagram

 
REPRÆSENTANTSKAB
Foreningens højeste myndighed 
består af bestyrelsesmedlemmerne fra 
foreningens fem regionsbestyrelser og 
leverer medlemmer til ad hoc-udvalg, 
vandrådsforum og kursusudvalg. 
Repræsentantskabet deltager årligt 
i to repræsentantskabsmøder og et 
seminar og modtager altid lands-
bestyrelsesmaterialet 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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Få individuel rådgivning om  
boringsnære beskyttelsesområder

BNBO

Det haster med at få forhandlet frivillige 
aftaler om boringsnære beskyttelsesom-
råder (BNBO) hjem inden fristens udløb 
ved udgangen af 2022. Helt ekstraordi-
nært kan I derfor hele 2022 få individuel 
rådgivning målrettet jeres vandværks 
forhold og situation. 

At nå i mål med en BNBO-aftale er en stor 
opgave, hvor de mange forskellige aspek-
ter kan være vanskelige at håndtere. Men 
nu er der hjælp forude. 

Som medlem af Danske Vandværker har I 
hidtil kunnet få rådgivning på et generelt 
niveau. Men i 2022 har vi udvidet med-
lemsservicen med konkret rådgivning, der 
er målrettet de forhold og den situation, 
jeres vandværk har.
   

Vores rådgivningsteam kan hjælpe med 
sparring inden for følgende BNBO-spørgs-
mål:  

• Kommunens risikovurdering 
• Drøftelse af strategisk fremtid for 

boringen 
• Drøftelse af løsningsmuligheder for 

beskyttelse i BNBO-arealet 
• Input til og vurdering af BNBO-erstat-

ninger 
• Skabeloner og gennemgang af aftale-

tekster 
• Forberedelse af forhandlingen 

Vær opmærksom på, 
at Danske Vandværker 
IKKE kan hjælpe med 
selve forhandlingen, 
tinglysning af aftaler, 

og tilsyn med at aftaler 
bliver efterlevet.
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 Se datoer og tilmeld jer på danskevv.dk > Arrangementer  

Bliv klog på BNBO  
på workshops og webinarer   

Workshop 
Træk i arbejdstøjet og få styr på 
jeres egen BNBO

For blot 3.000 kroner kan op til tre 
personer fra vandværket deltage i 
workshoppen. 

På fire timer forbereder I alle elemen-
terne i jeres BNBO og er derefter klar 
til forhandling med lodsejerne. 

Workshoppen består af både teori 
og praktisk arbejde, og I får kyndig 
vejledning af BNBO-eksperter. 

Webinar  
BNBO – Erstatningsberegninger 

BNBO medfører en begrænsning i 
anvendelsen af arealet, og det kan 
påvirke værdien. Deltag i webinaret 
og bliv klædt på til arbejdet: Hvad 
kan man aftale? Hvad skal det koste? 
Hvor meget falder værdien? Hvordan 
skal det formuleres? Og hvad kan 
arealet bruges til efterfølgende? 

Webinaret om BNBO-erstatninger vil 
afklare disse spørgsmål, og konkrete 
eksempler bliver gennemgået herun-
der afgørelser fra taksation.  
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It-sikkerhed 

Ingen forsyningssikkerhed  
uden it-sikkerhed 
I takt med at vi bliver mere og mere digi-
tale, stiger risikoen for, at jeres it-systemer 
kan blive hacket.  

Det seneste år har vi set mange eksempler 
på, at det er sket for forsyninger og mange 
andre virksomheder.  

For en vandforsyning hænger forsynings-
sikkerhed, digitalisering og it-sikkerhed 
utroligt tæt sammen.  

It-sikkerhed er i dagens Danmark en central 
opgave på lige fod med for eksempel af-
læsning af vandmålere og vandanalyser.   

En ansvarlig bestyrelse vil derfor prioritere 
it-sikkerhed højt for at opretholde en så høj 
grad af forsyningssikerhed som muligt.  

Det betyder også, at der skal sættes penge 
af til at sikre vandværkets it-systemer for 
eksempel SRO-systemer og computere 
mod hackerangreb.  

Det skal bestyrelsen have styr på 
• Uddannelse i god it-adfærd og it-sik-

kerhed 

• Løsninger, der kan opdage hackeran-
greb 

• It-beredskab, så alle ved, hvad de skal 
gøre, hvis uheldet er ude 

• Risikoanalyse, årshjul og it-politik 

• Opfølgning og dokumentation efter  
en sikkerhedshændelse 

Bestil allerede i dag et tjek af vand- 
værkets it-sikkerhed og få tryghed
Et tjek af it-sikkerheden i jeres it-systemer er 
en god start. Det afslører, om I har udfor-
dringer og giver anbefalinger til at højne 
it-sikkerheden – så I kan føle jer trygge.  

I får en rapport med anbefalinger til, hvad 
der skal til, for at vandværket har det rette 
sikkerhedsniveau. Det er et godt værktøj, 
når I skal tale med jeres it-leverandør om 
indsatserne for at højne it-sikkerheden.   

It-sikkerhed koster penge og skal priorite-
res. I har ikke råd til at lade være.  

Kontakt og rådgivning 
Derant er Danske Vandværkers it-sikker-
hedspartner i Samarbejdende Cybersikker-
hed. Hør mere eller har I brug for hjælp til 
at vælge den rette løsning for vandværket.  

Kontakt Derant på telefon 91 52 66 88 
eller mail danskevv@derant.com
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SPAR EKSTRA  - gå med i et cyberfællesskab 
Særlige fordele
• Øget forsyningssikkerhed 

• Få tjekket din sikkerhed 

• Luk hullerne og opdag hackeren 
hurtigt 

It-sikkerhed koster fra 1.542 kr./mdr.* 
*Et hackerangreb koster typisk fra 100.000 kr. 

Se priser på danskevv.dk > viden om 
> it-sikkerhed > it-sikkerhed på  
vandværket

 

 

 

Har I styr på  
it-sikkerheden?   
Tag ansvar som bestyrelse og  
tilslut jer Danske Vandværkers  
it-sikkerhedspakke.
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Resultatopgørelse
Regnskab og budget for Region Øst

Danske Vandværker Øst

Forslag til
Budget Budget Budget

2021 2021 2022 2023 2020
DKK tDKK tDKK tDKK DKK

Regionstilskud 219.144  439          439          439          433.211        
Kursusindtægter -           -           -           80            -                
Indtægter andre aktiviteter -           30             45             30            -                

Nettoomsætning 219.144  469          484          549          433.211        

Bestyrelsesmøder -28.376 -60 -43 -60 -12.523
Kursusaktiviteter -19.179 -12 -7 -100 -922
Regionsvandsrådsmøder, temalørdage mv. 0 -130 -130 -130 -17.628
Regionsgeneralforsamlinger -70.683 -120 -104 -120 -106.007
Administrationsomkostninger -41.982 -30 -36 -50 -37.611
Honorarer bestyrelse -155.359 -199 -199 -199 -197.000
Finansielle omkostninger -7.815 -6 -6 -8 -8.368

Omkostninger i alt -323.394 -557 -525 -667 -380.059

Årets resultat -104.250 -88 -41 -118 53.152

Forslag til resultatdisponering
Overførst resultat -104.250 -88 -41 -118 53.152

I alt -104.250 -88 -41 -118 53.152
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Balance
Danske Vandværker Øst
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Budget Budget Budget
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RESULTATOPGØRELSE

Danske Vandværker Øst

AKTIVER 31.12.21 31.12.20
DKK DKK

Andre tilgodehavender 34.615    12.394          
Tilgodehavender i alt 34.615    12.394          
Indestående i pengeinstitutter 732.447  951.269        
Likvide beholdninger i alt 732.447  951.269        
Omsætningsaktiver i alt 767.062  963.663        
Aktiver i alt 767.062  963.663        

PASSIVER 31.12.21 31.12.20
DKK DKK

Overført resultat 753.812  858.062        
Egenkapital i alt 753.812  858.062        
Leverandører af varer og tjenesteydelser 13.250    25.300          
Anden gæld -           80.301          
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 13.250    105.601        
Gældsforpligtelser i alt 13.250    105.601        
Passiver i alt 767.062  963.663        

BALANCE
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På regionens generalforsamling 
er der valg til Teknisk Forum
Teknisk Forum er vores tekniske videntank, 
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 medlemmer 
i Danske Vandværker. 

Det er Danske Vandværkers landsbesty-
relse, der formulerer de faglige og tekniske 
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 
2021 på danskevv.dk > 
Om os > Udvalg > Teknisk 
Forum 

I 2022 arbejder Teknisk Forum blandt andet med: 

• Afrunding af emne om okkerslam 

• PFAS og videregående vandbehandling 

• Videregående vandbehandling kontra simpel vand-
behandling, grænseværdier i forhold til kvalitet og 
sundhed, og hvilke udfordringer der er forbundet 
hermed, samt udbredelse af spildevandsslam her-
under kemi 

• Det nye drikkevandsdirektiv – input og sparring til 
implementering på vandværker og i udbud 

• Opdatering af eksisterende vejledninger og tidli-
gere udarbejdet materiale
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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?  

Det topmoderne vandværk – hvad er værd at overveje, hvis I skal bygge nyt? Find 
værktøjet på danskevv.dk > Viden om > Vandværket > Det topmoderne vandværk 

Katalog om blødgøring af drikkevand – hjælp til jer der overvejer at etablere 
central blødgøring på vandværket. Find kataloget på danskevv.dk > Viden om > 
Vandværket > Katalog om blødgøring af drikkevand  

Inspirationskatalog med gode råd til at sænke energiforbruget på vandværket. 
Find kataloget på danskevv.dk > Viden om > Vandværket > Sådan sænker I energi-
forbruget  

Værktøj til beregning af konsekvensen af storforbrugeres frakobling. 
Find værktøjet på danskevv.dk > Viden om > Administration >  
Beregning af konsekvensen af storforbrugeres frakobling 
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Godt bestyrelsesarbejde

Arbejd med jeres  
bestyrelsesarbejde  
Af regionsbestyrelsen 

Foreningen har kurser, som hjælper vores 
medlemmer med forbedring af bestyrel-
sesarbejdet, men det vigtigste redskab er 
nok ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”. 
Repræsentantskabet anvender selv kodeks 
både i regionsbestyrelsen og landsbe-
styrelsen, og vi har ændret flere arbejds-
procedurer efter den årlige gennemgang af 
foreningens kodeks.  

Det er altid sundt en gang i mellem at 
spørge, om vi gør ting på den rette måde. 
Besidder vi samlet set de rette kompeten-
cer, eller skal vi efteruddannes eller styrkes 
med et nyt bestyrelsesmedlem. Og husker 
vi hinanden på vores rettigheder, aktive 
engagement og pligter i en bestyrelse.  

Vi sørger også for at få gennemgået be-
styrelsens forretningsorden en gang årligt 
og ikke mindst sikre, at nyvalgte bestyrel-
sesmedlemmer og -suppleanter accepterer 
denne. Alt sammen er med til at sikre en 
god bestyrelsesskik.  

En aktiv bestyrelse 
Den årlige gennemgang af foreningens 
kodeks fordrer, at hvert bestyrelsesmed-
lem vurderer, hvorvidt de aktivt bidrager 
til arbejdet, og om de besidder den rette 
kompetence. Tider skifter, og ny viden er 
påkrævet, så det er vigtigt at opdatere sin 

viden via kurser og arrangementer. Er der 
nogen, som ikke har været på de grund-
læggende kurser? Er der nogen i bestyrel-
sen, som kunne trænge til en opfriskning? 
Får alle læst Vandposten? Bør man stadig 
optage en plads i bestyrelsen, eller bør der 
gives plads til en ny og måske lidt mere 
engageret person? Det er sundt at drøfte 
disse emner i bestyrelsen.  

I regionsbestyrelsen i Øst har vi på de se-
neste års generalforsamlinger fået flere nye 
ansigter, og det er positivt, selvom vi sagde 
farvel til vellidte bestyrelseskolleger.  

Nye personer har bragt nye ideer og syns-
vinkler frem – og det skaber fremdrift og 
aktivitet.  

Sikring af bestyrelsens samlede kompe-
tencer 
Kodeks foreskriver, at bestyrelsen skal se på 
dens samlede kompetencer, og vi tænker 
dette på mange måder. I regionsbesty-
relsen har vi en god faglig bredde, og vi 
repræsenterer vandværker i størrelser fra 
helt små til vandsektorlovsselskaber. 

Siden 2020 har vi desuden repræsentanter 
for bestyrelse og ansatte. Vi mener i vores 
kodeks selvevaluering, at regionsbesty-
relsen er aktiv og besidder utroligt stærke 
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kompetencer, som samlet bidrager til et 
godt og solidt vidensgrundlag – naturligvis 
især indenfor drikkevand. 

Vores viden er dog ikke begrænset til 
vandsektoren. Samlet set repræsenterer vi 
mange års solide erfaringer indenfor ledel-
sesmæssige, bestyrelsesmæssige og politi-
ske beslutninger, hvilket er essentielt for at 
sikre en handlekraftig regionsbestyrelse.  

Har I vurderet kompetencerne i jeres vand-
værksbestyrelse i år? 

Bestyrelsesarbejdet  
Regionsbestyrelsen har i 2021 afholdt et 
møde inden hvert landsbestyrelsesmøde 
– enten online eller fysisk. Vi bruger en del 
tid på livligt at drøfte de emner, som rejses 

i landsbestyrelsen såvel som i repræsen-
tantskabet. På denne måde sikrer vi en god 
basis for diskussionerne i såvel landsbe-
styrelsen som repræsentantskabet. Vores 
suppleanter deltager i regionsbestyrelses-
møderne, og vi mener, at det blandt andet 
letter indtræden i bestyrelsen, ligesom vi 
værdsætter deres input i drøftelserne. 
  
Brug kodeks årligt 
Hvis I ikke allerede årligt arbejder med 
Kodeks for godt bestyrelsesarbejde, så kan 
regionsbestyrelsen kun varmt anbefale at 
gøre det.  

På foreningens hjemmeside kan I finde 
mere information om ”Kodeks for godt be-
styrelsesarbejde” på danskevv.dk > Viden 
om > Kodeks 
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Arrangementer i regionen

Arrangementer Dato

Driftskursus (2 dage) 26. april 

Generalforsamling 27. april 

Det gode bestyrelsesarbejde (grundlæggende kursus) - Bornholm 3. maj 

Messe (Roskilde) 6. maj 

Hygiejnekursus 10. maj 

Håndværkerhygiejne 10. maj 

BNBO Workshop 11. maj 

Ledernetværk (2 dage) 11. maj 

Entreprenørhygiejnekursus 18. maj 

Skriv, læs og forstå udbudsmateriale 24. maj 

Lækagesøgning 7. juni 

Virksomhedsbesøg hos Grundfos i Tyskland 25.-26. august 

Entreprenørhygiejnekursus 6. september 

Det gode bestyrelsesarbejde (grundlæggende kursus) 13. september 

Forhandlingsteknik 27. september 

Evaluering og udvikling af bestyrelsesarbejdet (udvidet kursus) 6. oktober 

Driftskursus (2 dage) 11. oktober 

Vandværksøkonomi og bogføring 13. oktober 

Boringer 26. oktober 

Temalørdag (Nykøbing Falster) 29. oktober 

Beredskabsplan – sådan håndterer I en krise 1. november 

Ledernetværk (2 dage)  3. november 

Hygiejnekursus 8. november 

Håndværkerhygiejne 8. november 

Vandværksjura og regler 17. november 

Hydrogeologi 22. november 

Temalørdag (Roskilde) 26. november 

Netværk for administrative ansatte 30. november 

Bestyrelsen

Bestyrelsen Drift Håndværker Kommunal Administration

Drift Administration

Sted

RegionVirksomheds 
besøg

tema

Webinar

Webinar

Online 
møder

online 
kursus

General
besty-
relsesmød
er

Netværk
Messer

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

Anbefalet Lovpligtigt Supplerende Videregående 

              Webinar Dato

Konflikthåndtering 4. april

BNBO – Erstatningsberegninger 5. april

Persondata 21. april

LER 2.0 - Sådan kommer du i gang 25. april

Fjernaflæste målere 28. april

Graveskader 2. maj

Sådan kan I få mindre kalk og mere tilfredse forbrugere 9. maj

Få mere i din værktøjskasse indenfor HR-området 12. maj

Gæsteprincippet 18. maj

Forsikringer og bestyrelsesansvar 23. maj

De vigtigste værktøjer til det gode bestyrelsesarbejde 30. maj

Ny i bestyrelsen 2. juni

Grundlæggende vandforsyning 7. juni

Skab effektive bestyrelsesmøder 13. juni

Folkevalgte revisorer 15. juni

BNBO – Erstatningsberegninger 20. juni

Er I sikret imod hackerangreb? 5. september

Graveskader 19. september

Vandanalyser, lovkrav og risikovurdering 29. september

Konflikthåndtering 3. oktober

Grundvandsovervågning og pesticider 27. oktober

Kommuniker med dine forbrugere – via digitale medier 7. november

Folkevalgte revisorer 21. november

Drømmen om en ny indvindingsboring 29. november

Anbefalet Lovpligtigt Supplerende Videregående 

Bestyrelsen

Bestyrelsen Drift Håndværker Kommunal Administration

Drift Administration

Sted

RegionVirksomheds 
besøg

tema

Webinar

Webinar

Online 
møder

online 
kursus

General
besty-
relsesmød
er

Netværk
Messer

HeldagsDatoVidergåendeLovpligtige Anbefalet Aften
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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 beslutningsta-
gerne – 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  2.920 kr. 
Udpumpet m3 vand = 
94.691 x 0,0344 kr. 3.257,37 kr. 
Antal forbrugere = 760 x 2,29 kr. 1.740,40 kr. 
Kontingent i alt 7.917,77 kr. 

Kontingent i 2022 

Dit kontingent består af tre satser:

Grundsats:  2.920  kr. 

Antal forbrugere:  2,29  kr. pr. forbruger

Udpumpede m3 vand: 0,0344 kr. pr. m3
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Note



Solrød Center 20 C          www.danskevv.dk
2680 Solrød Strand         info@danskevv.dk


