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Region Syd  
Af Ole Wiil, formand i Region Syd 
 
Generalforsamlingen fandt sted 21. maj 2019 med 92 deltagere fra 45 vandværker. 
 
Som noget nyt fandt generalforsamlingen sted en hverdagsaften, det betød, at mange 
flere end tidligere mødte op. Region Syd tæller 264 medlemsvandværker som til sam-
men udpumper 27 millioner m3 vand. 
 
Inden den formelle del orienterede direktør Susan Münster og landsformand Ole Wiil 
om Danske Vandværkers forhold og politikker. Dernæst aflagde Dennis Henneberg 
Schrøder beretning om Teknisk Forums virksomhed i det forgangne år. 
 
Beretning: I regionen har været god søgning til kurserne og kun enkelte er blevet aflyst.  
 
Det er meget tilfredsstillende, at langt flere medlemmer end tidligere har indset værdien 
af at dygtiggøre sig, så man kan leve op til de mange og skrappe krav, der stilles til 

vandværksdrift i dag, og at det er vejen frem, hvis vi skal overleve. 
 
I november samlede vi formænd for vandrådene og medlemmer af kommunernes koor-
dinationsfora i Agerskov til en spændende debataften om pesticider, videregående 
vandbehandling og vandsamarbejder.  
 
Vi havde en rigtig god debat om de ting, der optager os, og der kom flere gode indspark 
fra vores engagerede medlemmer. Vi havde den store glæde at alle 12 vandråd i regio-
nen var repræsenteret. 
 
Den 14. maj samledes vi igen og denne gang deltog også sagsbehandlerne fra de 12 
kommuner. Vores direktør Susan Münster holdt et meget spændende indlæg om for-
eningens politiske indsatsområder, BNBO og pesticider.  
 
Der er jo nok af udfordringer lige nu, hvor BNBO-aftalen skal implementeres, men vi ved 
ikke helt hvordan, da der mangler bekendtgørelse og vejledning, så der er ikke noget at 
sige til, at medlemmerne er usikre.  
 
Vi har et godt samarbejde med vores vandråd og bliver også inviteret med til deres mø-
der. 
 
I august deltog 85 interesserede vandværksfolk i en interessant temaaften, hvor indbud-
te firmaer viste deres produkter, og der var lejlighed til at stille spørgsmål. Vi gentager 
succesen den 22. august og håber igen på godt fremmøde. 
 
I foråret blev der gennemført medlemsmøder om foreningens fremtid. Her i Syd var vi 
115 deltagere, så på trods af, at vi er en af de mindste regioner, kunne vi altså mønstre 
flest deltagere. Det vidner om interesse og omsorg for vores forening og det er rigtig 
godt. 
 

Medlemmerne kom med mange gode indspark til, hvad der kan udvikle og styrke vores 
forening, og vi kan notere os, at der er ønsker om større åbenhed og mulighed for at 
indvælge ansatte i foreningens politiske fora, men også stor tilfredshed med den støtte, 
der fra foreningens side ydes til medlemmerne. 
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Når jeg ser tilbage på året som gik, må jeg konstatere, at det igen har været et godt, 
arbejdsrigt år for de forbrugerejede vandværker, og at målsætningen om at bevare den 
decentrale vandforsyning, trods alt stadig holder. 
 
Vi ønsker fortsat at kæmpe for og bevare vores almene vandværker, hvor beslutninger-
ne træffes af folkevalgte forbrugere, og hvor vi selv ejer vores vandforsyning. 
 
Men der er meget nyt, og det kræver, at vi står sammen og alle medvirker til at bakke 
op om vore flittige vandråd, som har en meget væsentlig rolle at spille i forhold til vores 
samarbejdspartnere og vandmyndighed, kommunerne.  
 
Jeg vil gerne udtrykke en stor ros til de ildsjæle, der lægger mange kræfter i at få vand-
rådene til at fungere. Fra Region Syd vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt for at 
hjælpe jer - kald blot på os. 
 
Jeg vil gerne sige tak til alle jer på vandværkerne, som lægger et så stort og for det me-
ste ulønnet eller særdeles beskedent lønnet arbejde i den forbrugerejede vandforsy-
ning. 
 
Og tak til Danske Vandværkers sekretariat og samtlige medarbejdere med direktør Su-
san Münster i spidsen for en god indsats.  
 
Regnskab og budget blev godkendt, og efter valgene er regionen bemandet således: 
 
Bestyrelse: 
Formand  Ole Wiil, Oksbøl Vandværk 
Næstformand Peter Storgaard, Taulov Vandværk 
Kasserer  Lorens Jessen, Kliplev Vandværk 
Kursusleder  Thorkild Jensen, Lunderskov Vandværk 
Sekretær  Steen Thomsen, Abild Vandværk 
 
Teknisk Forum: 
Dennis Henneberg Schrøder, Hjerting Vandværk og Per Møller, Børkop Vandværk. 
 
Igen en rigtig god generalforsamling i vores lille sønderjyske region. 


