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Referat af generalforsamling i Danske Vandværker øst,
onsdag den 27. april 2022

Som stemmetællere blev valgt Thorkild Jensen og Palle L. Nielsen.

1. Valg af dirigent.

Advokat Jeppe Søndergaard blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og der-
med beslutningsdygtig.

Der var mødt 52 stemmeberettigede, 50 fysiske og 2 online.

2. Bestyrelsesberetning.

Regionsformand Søren Hvilshøj fremlagde bestyrelsens beretning for 2021.

Region øst bestyrelsesberetning 27/4-2022

Først en tak for det fine fremmøde igen i år. Det er dejligt at se hvor aktive vores medlemmer er i Danske
Vandværker. Også en tak til repræsentanter fra de andre regioner, som har valgt at bruge en aften sammen
med os her i Region øst.

Kæmpe tak til de der trækker sig i år
Som formand vil jeg også meget gerne sende en stor tak til to af vores aktive regionsbestyrelsesmedlemmer
som har valgt at trække sig tilbage i år. Kurt Black Jensen har igennem mange år ydet en enorm indsats
som regionens kursusudvalgsformand. Alle de mange gode kurser som I har deltaget i kan I takke Kurt for
at få koordineret og arrangeret – naturligvis i tæt samarbejde med sekretariatet. Ole Sørensen har været
vores vandrådskoordinator og ligeledes ydet en aktiv indsats i bestyrelsen. Jeres store engagement for Dan-
ske Vandværker - og i særdeleshed konstruktive input til bestyrelsesarbejdet i Region øst - vil blive savnet.
Vi ønsker jer begge alt det bedste fremover og håber at vi stadig møder jer til vores kommende arrange-
menter og kurser.
Ligeledes en stor tak til landsformand Ole Wiil for en stor indsats for foreningen igennem mange år. Du bliver
så vidt jeg forstår i regionsbestyrelsen i Syd i nogle år endnu, så helt farvel er det jo ikke.

2021 med corona
Netop som vi i foråret troede, at coronageneme var aftagende, så kom restriktionerne 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.
På udstillingen i Roskilde var der i 2021 lidt bedre tid hos udstillerne end normalt, idet besøgstaJlet kun var
ca. 3/4 af norma\, men vi synes trods alt, at det var fuldt tilfredsstillende. 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.
Her i 2022 måtte vi rykke udstillingen i Roskilde fra januar til 6. maj. Igen en enorm udfordring for sekreta-
riatet og Connie i særdeleshed. Men det ser ud til at køre på skinner med fin tilmelding. Der er tilmeldingsfrist
d. 1. maj - så I har stadig mulighed for at få tilmeldt jer og jeres bestyrelse til messebesøg i Roskilde.
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Tilfredsstillende aktivitet 2021
Samlet havde arrangementerne i øst i 2021 ca. 800 deltagere, inklusive udstilling og møde på Christians-
borg. 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 været 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.

Første kvartal 2022
Desværre har vi allerede her i første kvartal af 2022 oplevet en del aflysninger, så helt oppe i gear er
kursusaktiviteten desværre ikke endnu. Således måtte vi aflyse regionsvandrådsmødet da der kun var 10
deltager tilmeldt – heraf størstedelen fra regionsbestyrelsen. Det var godt nok skuffende.
Til gengæld var det fuldt hus med 65 deltagere til vores vandværksbesøg på det nye overfladevandsværk i
Tissø ved Kalundborg Forsyning. Også vores tur til Grundfos i Wahlstedt til efteråret blev hurtigt udsolgt. Så
vi håber at vi generelt set snart ser meget større aktivitet igen. Før corona var Region øst ubetinget den
region i Danske Vandværker med samlet flest deltagere til arrangementerne. Hermed en lille appel til at I vil
gå hjem og checke kursuskalenderen og tilmelde jer selv samt gerne resten af jeres bestyrelse. Efteruddan-
nelse er trods alt grundlaget for en effektiv vandsektor i udvikling.

Mulighed for onlinemøder
1 2020 og 2021 afprøvede vi onlinemøde og afstemning til generalforsamlingerne ligesom her i 2022, og vi
er glade for, at generalforsamlingen i 2021 enstemmigt vedtog, at online mødedeltagelse fremadrettet skal
være en mulighed. Regionsbestyrelsen har ligeledes afholdt både fysiske og rene online bestyrelsesmøder i
2021. Selvom onlinemøder er ret effektive, så giver de ikke samme mulighed for debat, ligesom de ikke
bidrager til bestyrelsens sammenhold på samme måde som vores fysiske møder. Vi vil i år og fremover
derfor forsøge med en nogenlunde lige blanding mellem fysiske og onlinemøder i regionsbestyælsen - na-
turligvis afhængigt af emnerne på dagsordenen.

BNBO - det helt store fokusområde
Et af de helt store diskussionsemner har været foreningens indsats omkring BNBO. Hvordan kan foreningen
bedst hjælpe medlemmerne, og hvor meget kan vi bidrage med under hensyntagen til foreningens økono-
miske rammer. Vi ved, at BNBO-forhandlinger med landmænd er noget, som rigtig mange af vores med-
lemsværker arbejder med for tiden for at nå i mål med aftalerne inden deadline ultimo 2022.
Vi ved også godt, at problemstillingen desværre kan synes ret kompleks - 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 separatistlandbrugsforeninger, som advokerer højlydt for en sådan (eller ingen) løsning. Forenin-
gen foretrækker ligesom Landbrug & Fødevarer og Kommunernes Landsforening, at vi sammen decentra Jt
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 se-
kretariatet og ser frem til stor deltagelse i foreningens BNBO-workshops i det kommende år. Flere vandråd
har også kontaktet sekretariatet om lokale BNBO-workshops.
I den sammenhæng kan vi tilføje, at repræsentantskabet (inkl. regionsmedJemmer, 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
forhandlingerne 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 cybertruslen 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
vandva'rker blandt andet med testvandværker fra repræsentantskabet, inklusive Region øst.
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Det har udmøntet sig i nogle it-sikkerhedspakker fra bronze-model til platin-model tilpasset forskellige ni-
veauer og krav, som de enkelte vandværker måtte forventes at have. Ud over pakkeløsningen har projektet
også hjulpet til udvikling af kurser i it-sikkerhed for Danske Vandværkers medlemmer.
Iregionsbestyrelsen kan vi tilføje, at omfanget af cybersikkerhedsproblemer for vandværker var lidt overra-
skende. Vi ved godt, at omsætningen blandt cyberkriminelle 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 ægionsbestyrelsen håber virkelig meget på, at 2022 kan blive et aktivt
år i Region øst. Vi savner simpelthen at se jer alle igen!
Vi har som nævnt arrangeret virksomhedsbesøg hos Grundfos i Tyskland den 25.-26. august, som allerede
er udsolgt
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 verdens-
kongres 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 l-dagsevent i forbindelse med IWA-udstillingen onsdag den 14. september, så vores medlemmer
får en oplagt lejlighed til, at vandværksbestyrelseme 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 vandværker er essentielt, så vi på
bedste vis kan udføre vores samfundskritiske funktion i forsyningssektoren. Vi håber derfor, at corona-situ-
ationen 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
arrangementskalenderen og husk nu til jeres bestyrelsesmøder i vandværksbestyrelsen at aftale, hvilke ar-
rangementer I vil deltage i.
Der er kun sjældent begrænsninger på antal deltagere fra hvert vandværk, så gør gerne arrangementsdel-
tageJsen til en hyggelig dag/aften sammen i bestyrelsen.
Vi ser frem til at mødes med jer alle i 2022 - og som nævnt også gerne allerede til messen i Roskilde 6. maj.

Afslutning
Igen her til slut endnu en stor tak til Ole x 2 og Kurt for deres kæmpe indsats for foreningen Danske Vand-
værker.

3. Indkomne forslag.

Ingen.

4. Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Søren Hvilshøj gennemgik det reviderede regnskab og dette blev enstemmigt godkendt.

økonomien i regionen
Ad pkt. 4 Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
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 regi-
onen i 2021 overtaget enkelte omkostninger for landsbestyrelsens aktiviteter.
Regionen 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 landsbestyrelsen 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 ordent-
ligt farvel til corona og restriktioner.
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5. Godkendelse af regionens budgetforslag.

Budget blev fremlagt og godkendt.

6. Valg til bestyrelse.

Der skulle vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og Dorte Bøge, Odsherred Vandværk samt Hans Erik Pedersen,
Brydebjerg-Krumsø vandforsyning blev valgt.

7. Valg af suppleanter.

Flemming Møller Tirsted, Skørringe Vejleby Vandværk og Vicki Wellendorph Winsløv, Fanefjord Vandværk
blev valgt.

8. Valg af revisor.

Som revisorsuppleant blev Jens Gammelgaard Bønsvig-Staureby Vandværk valgt.

9. Teknisk Forum.

Formanden Niels Rasmussen aflagde beretning, og herefter blev Niels Rasmussen som medlem af bestyrel-
sen, og Max Christensen blev valgt til suppleant.

IO. Eventuelt.

Herunder var der en kort debat og generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21:30.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

DirigentF

øndergaard


