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Demokratiets festdag 
– Region Nords Generalforsamling

Så er der igen mulighed for at møde 
op og gøre sin stemme gældende i den 
regionale afdeling af Danske Vandværker.

Vi må ikke glemme, at Danske Vandvær
ker er sat i verden for at fungere som 
netværk for alle de danske forbruger
ejede vandværker. I den nye bestyrelse er 
der enighed om, at vi vil skabe fornyelse 
gennem åbenhed og involvering. Region 
Nord skal være det naturlige bindeled 

mellem det enkelte vandværk og vores 
forening. 

Kom til vores generalforsamling og gør 
din indflydelse gældende. Vi vil fremover 
afvikle vores generalforsamlinger rundt 
i hele regionen, og vi vil arrangere den 
sammen med dig. Hvad ønsker du, at 
fremtiden skal bringe for din forening. 

Vi glæder os til at se dig.
Bestyrelsen i Region Nord.

Forord

Kære medlemmer
Velkommen til generalforsamling 
i Region Syd.

Regionens generalforsamling, som afhol
des onsdag den 15. september 2021 på 
Harmonien i Haderslev, er jo et nyt koncept, 
idet den afholdes som et hverdagsarrange
ment, indledt med spisning, men uden den 
traditionelle aftenfest. Generalforsamlin
gerne er normalt velbesøgte, men det er 
vort håb, at vi med denne ændring kan få 
endnu flere til at møde op.

I regionen har vi jo tradition for interesse, 
sammenhold og stort fremmøde til vores 
aktiviteter. Vi ser derfor frem til at se dig 
til en frugtbar debat om vandbranchens 
udfordringer og de indsatser og målsæt
ninger, vi arbejder med.

Glæd Jer til at høre Danske Vandværkers 
direktør Susan Münster fortælle om bære
dygtige vandforsyninger. Der vil også være 
indlæg ved Teknisk Forum om årets arbejde 
og ved landsformanden om visioner for 
fremtiden.

Vi begynder med registrering og kaffe  
kl. 16.30, hvorefter der er indlæg ved direk
tør, landsformand og Teknisk Forum.

Dernæst spiser vi en dejlig middag sam
men, hvorefter vi går i gang med den 
formelle del af generalforsamlingen med 
dagsorden i henhold til vores gældende 
vedtægter.

Her i folderen kan du se regnskab og 
budget samt vedtægter for regionen og 
kommissorium for Teknisk Forum.

Stemmeseddel
Ifølge vores vedtægter råder hvert vand
værk over to stemmer. Stemmesedler ud
leveres ved fremmødet. Du skal blot oplyse, 
hvilket vandværk du kommer fra.

Tilmelding
Forplejningen er gratis, men af hensyn til 
køkkenet bedes om tilmelding senest den  
1. september 2021 på danskevv.dk > Arran
gementer > Generalforsamlinger 

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkom
men til at kontakte Jens Peder Pedersen på  
tlf.: 27 14 05 16 eller mail: jpp@danskevv.dk

Vel mødt til generalforsamling i Haderslev.

Ole Wiil, regionsformand
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Program
16.30 – 17.00 
Ankomst og registrering

17.00 – 18.15 
Orientering om Danske Vandværker ved direktør Susan 
Münster og landsformand Ole Wiil

Beretning fra Teknisk Forum ved Dennis Henneberg 
Schrøder og Per Møller

18.15 – 19.15 
Spisning

19.15 – 21.30 
Generalforsamling

Susan Münster Dennis Henneberg 
Schrøder 

Ole Wiil Per Møller

Tilmelding: Forplejningen er gratis, men af hensyn til køkkenet bedes 
du tilmelde dig senest den 1. september 2021 på danskevv.dk > 
Arrangementer > Generalforsamlinger
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Generalforsamling
tirsdag den 26. maj 2020

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Beretning ved regionsformand  
Ole Wiil

4. Indkomne forslag

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

6. Fremlæggelse af budget til godkendelse

7. Valg til regionsbestyrelsen – på valg er: 
Peter Storgaard, tidl. Vejle Amt (ønsker ikke genvalg) 
Steen Thomsen, tidl. Sønderjyllands Amt (villig til genvalg)

8. Valg af 3 suppleanter – på valg er: 
Ole Dall, tidl. Ribe Amt (villig til genvalg) 
Hans Andersen, tidl. Vejle Amt (villig til genvalg) 
Christian Greve, tidl. Sønderjyllands Amt (villig til genvalg)

9. Valg af revisor – på valg er: 
Claus Jørgensen, Tinglev (villig til genvalg)

10. Valg af revisorsuppleant – på valg er: 
Claus Skovbjerg, Give (og Rindby) (ønsker ikke genvalg)

11. Valg af medlem til Teknisk Forum – på valg er:  
Dennis Henneberg Schrøder, Hjerting (villig til genvalg)

12. Valg af suppleant til Teknisk Forum – på valg er:  
Henrik Jessen, Ølgod (villig til genvalg)

13. Eventuelt

Se regionens regnskab, vedtægter m.v. på danskevv.dk > Om os >  
Organisation > Region Syd > Generalforsamlinger i Region Syd

Ved deltagelse i 
generalforsamlingen skal 

du være opmærksom på at 
følge de Covid-19-retningslin-

jer, som gælder for Hotel Harmonien.
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Ole Wiil
Landsformand
Formand i Region Syd
Formand for Oksbøl Vandværk
Tlf.: 21 75 72 44
Mail: ow@danskevv.dk

Peter Storgaard
Landsbestyrelsesmedlem
Næstformand i Region Syd
Formand for Taulov Vandværk
Tlf.: 40 25 11 81
Mail: ps@danskevv.dk

Jens Peder Pedersen
Kasserer og vandråds 
ansvarlig i Region Syd
Formand og driftsleder  
for Egtved Vandværk
Tlf.: 27 14 05 16 
Mail: jpp@danskevv.dk

Steen Thomsen
Bestyrelsesmedlem og 
sekretær i Region Syd
Formand for Abild Vandværk
Tlf.: 28 99 30 17
Mail: st@danskevv.dk

Thorkild Jensen
Bestyrelsesmedlem og 
kursusansvarlig i Region Syd
Formand for Lunderskov 
Vandværk A.m.b.a.
Tlf.: 40 26 86 22
Mail: tj@danskevv.dk

Region Syd

258 vandværker

26.213.163 m3 vand 
udpumpet

Bestyrelsen i Region Syd
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Dennis Henneberg Schrøder
Medlem, valgt i Region Syd
Driftsleder Hjerting El og 
Vandforsyning
Tlf.: 20 66 90 78
Mail: elogvand@hjerting.net

Per Møller
Medlem, valgt i Region Syd
Vandværksbestyrer 
Børkop Vandværk
Tlf.: 51 22 75 14
Mail: pm@borkopvand.dk

Teknisk Forum i Region Syd
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SekretariatLandsbestyrelse

Repræsentation (juridisk ansvarlig)

Udvalg

Vandråd Netværks-
fora

Teknisk
Forum

UdførendeOverordnede ledelse

Danske Vandværkers
foreningsstruktur 2020 Deltagende / observatør 

Medlemsvandværker

Direktør

Består af formand og næstformand fra hver 
region.

Formål: Har den overordnede ledelse af 
foreningen under ansvar overfor repræsentant-
skabet og udøver denne ved beslutninger på 
bestyrelsesmøderne. 

Opgave: Træffer de overordnede politiske og 
administrative beslutninger. Landsbestyrelsen 
ansætter og afskediger direktøren.   

Landsbestyrelsens beslutninger effektueres 
via sekretariatet. 

Medarbejdere
Personale
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Øverste myndighed
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Består af bestyrelsesmedlemmerne fra foreningens 
fem regionsbestyrelser og leverer medlemmer til 
ad hoc-udvalg, vandrådsforum og kursusudvalg.

Formål: Godkender budget og regnskab,
foreningens politiske organisation og 
overordnede politik og strategi samt vedtægter 
efter indstilling fra 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, virksomhedsbesøg m.v. såvel regionalt 
som kommunalt og står for kontakt til vandråd.

28

5 5 5 5 8

Kursus
udvalg

Ad hoc
udvalg

6 5

Vandråds-
forum

Direktøren har ansvaret for foreningens 
daglige drift med ansvar umiddelbart 
overfor landsformanden. Direktøren ansætter 
og afskediger sekretariatets medarbejdere.

Danske Vandværkers forenings struktur

Organisationsdiagram
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Vedtægter – foreningens og 
regionens, hvordan hænger de 
sammen?

Foreningen Danske Vandværker er lands-
dækkende og hovedforening for alle for-
eningens vandværksmedlemmer. Danske 
Vandværker er inddelt i fem selvstændige 
regioner (Nord, Midt, Syd, Fyn og Øst) 
med egne regionale vedtægter. 

Selvom hver region drives og organiseres 
i henhold til egne vedtægter og dermed 
kan have individuelle vilkår, må de ikke 
indeholde bestemmelser, der er i modstrid 
med Danske Vandværkers vedtægter. Ved 
at sikre at der er overensstemmelse mel
lem regionernes vedtægter og landsor
ganisationens vedtægter, sikres, at der er 
ensartede regler for valg, konstituering, 
opgavetyper m.m..

Hver ændring skal vurderes
Det vil altid være en konkret juridisk 
vurdering, om der er overensstemmelse 
mellem regionernes vedtægter og Danske 
Vandværkers vedtægter. I vurderingen 
skal der først og fremmest tages højde for, 

om et forslag til en vedtægtsændring di
rekte strider mod en tilsvarende bestem
melse i landsorganisationens vedtægter. 

Hvis der ikke er direkte uoverensstem
melser 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 
landsorganisationens vedtægter.

Hvis der på baggrund af vurderingen ikke 
findes stridspunkter, kan en ændring til 
regionens vedtægt blive fremsat til god
kendelse på generalforsamlingen.

Vedtægter
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Vedtægter for Danske 
Vandværker Region Syd 
 
§ 1 NAVN  
 
Foreningens navn er Danske Vandværker, Region Syd. Regionens 
hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 
1944. 
  
Region Syd er stiftet den 11. august 1951, og er en selvstændig region i 
Danske Vandværker. 
  
§ 2 FORMÅL 
 
Stk.1. Regionen har til formål at styrke den decentrale vandforsyning og 
koordinere arbejdet i generelle spørgsmål på vandforsyningsområdet 
samt repræsentere medlemmerne over for overordnede myndigheder. 
  
Stk.2. Regionens hovedopgave er ren politisk, hvor hovedformålet er 
repræsentation i de offentlige myndigheders råd og udvalg på regionalt 
og lokalt niveau samt opretholdelse af kontakten til medlemmerne i 
regionen ligesom Vandrådet i de enkelte kommuner løbende skal 
informeres. 
  
Stk.3. Herudover skal regionen medvirke til afholdelse af diverse kurser, 
virksomhedsbesøg m.v., såvel regionalt som kommunalt. 
  
§ 3 VIRKE 
 
Regionen virker for sit formål ved: 
  

1. At samarbejde med alle myndigheder, institutioner og foreninger i 
spørgsmål af interesse i vandforsyningsspørgsmål 

2. At formidle samarbejde mellem vandværkerne i regionen 
3. At afholde kurser og oplysningsvirksomhed for uddannelse og 

videreuddannelse af personale og bestyrelsesmedlemmer 



12  | Danske Vandværker Danske Vandværker | 13

Vedtægter

4. At deltage i relevante udvalg, kommissioner og lignende til fremme 
af vandforsyningsspørgsmål. 

  
§ 4 MEDLEMMER 
 
Stk. 1. Som medlemmer i regionen kan optages alle almene vandværker 
i kommunerne Varde, Billund, Vejen, Esbjerg, Fanø, Vejle, Fredericia, 
Kolding, Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg. 
  
Stk. 2. Evt. ændringer af regionsgrænserne besluttes af Danske 
Vandværker. 
 
Stk. 3. Udmeldelse skal ske i henhold til Danske Vandværkers 
vedtægter.  
  
§ 5 KONTINGENTER 
 
Stk. 1. medlemskontingent fastsættes i et takstblad, der årligt 
fastsættes af Danske Vandværkers Repræsentantskab. 
  
§ 6 GENERALFORSAMLINGEN 
 
Stk.1. Generalforsamlingen er regionens højeste myndighed. 
Mødeberettiget er alle medlemmer i regionen. Hvert medlem har 2 
stemmer. 
  
Stk.2. Foreningens passive medlemmer i regionen har møderet og 
taleret til møder og forsamlinger på lige fod med regionens vandværker, 
men har ingen stemmeret og er ikke valgbare til foreningens bestyrelser, 
repræsentantskab m.v. 
  
Stk.3. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i andet kvartal. 
  
Stk.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst 
indeholde følgende punkter: 
 

• Valg af dirigent 
• Bestyrelsens beretning 
• Indkomne forslag 
• Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
• Godkendelse af regionens budgetoplæg 
• Valg af medlemmer til bestyrelsen 
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• Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen 
• Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
• Evt. 

 
Stk.5. Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som 
ekstraordinær, sker med mindst en måneds varsel og medangivelse af 
dagsorden. Indkaldelsen bringes i foreningens magasin Vandposten 
og/eller pr. brevpost eller mail. 
  
Stk.6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 15. marts. Forslag, der ikke er påført 
dagsordenen kan ikke behandles på generalforsamlingen. 
  
Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
  
stk.8. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning 
finder sted når dirigenten eller et medlem kræver det. Blanke og/eller 
ugyldige stemmer medtages, som – ikke afgivet. 
  
Stk.9. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. 
Endvidere kræver vedtægtsændringer, at mindst 10 % af medlemmerne 
er fremmødt. Er kun den første, men ikke den anden betingelse opfyldt, 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig 
stemmeflerhed gælder. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
kan i øvrigt ske, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 
25 % af medlemmerne skriftligt anmoder om det. Ekstraordinær 
generalforsamling afholdes inden 2 måneder i sidstnævnte tilfælde. 
  
Stk.10. Ved personvalg skal afstemningen være skriftlig, blot et medlem 
ønsker det. 
  
Stk. 11. Medlemmer, der ønsker at opstille til bestyrelsesposter m.m. 
skal i tilfælde af forfald afgive skriftligt tilsagn om opstilling. 
  
Stk.12. Over det på generalforsamlingen foretagne udfærdiges referat, 
der underskrives af dirigenten. 
 
Stk. 13. Regionen kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsning 
kan kun ske, hvis ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor. 
Hvis dette ikke er muligt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, 
hvor almindelig stemmeflerhed gælder. 
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Vedtægter

Stk. 14.  Evt. overskud skal overgives til formål der tilgodeser de 
interesser som foreningen har stået for. 
  
§ 7 REGIONSBESTYRELSEN 
 
Stk. 1. Regionsbestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer valgt 
blandt bestyrelserne i den enkelte regions forbrugerejede og 
forbrugerstyrede vandværker blandt vandværkernes 
bestyrelsesmedlemmer samt ansatte, der opstilles af 
vandværksbestyrelsen i det vandværk, hvor personen er ansat. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, idet der hvert år 
skiftevis afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. 
  
Stk.2. Der skal mindst vælges ét medlem fra hvert af følgende 3 
kommuneområder: 
- Varde, Billund, Vejen, Esbjerg, Fanø 
- Vejle, Fredericia, Kolding 
- Haderslev, Tønder, Aabenraa, Sønderborg. 
 
Stk. 3. Regionsbestyrelsens medlemmer indgår i Danske Vandværkers 
Repræsentantskab, som er Danske Vandværkers højeste myndighed. 
Stk.3. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen, ligeledes én fra hvert 
kommuneområde. Genvalg kan finde sted. 
  
Stk. 4. Der vælges 2 revisorer for 2 år af gangen, idet der hvert år afgår 
én revisor. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år én suppleant for 
ét år af gangen. 
  
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, 
kasserer og sekretær. Formand og næstformand indgår i Danske 
Vandværkers Landsbestyrelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed i 
bestyrelsen er formandens stemme afgørende. 
 
Stk. 6. Bestyrelsen varetager det daglige foreningsvirke og fastsætter 
selv sin forretningsorden. 
  
Stk. 7. Regionen tegnes af formanden i forbindelse med ét 
bestyrelsesmedlem. Prokura til løbende driftsudgifter kan meddeles til et 
bestyrelsesmedlem. Optagelse af lån kan kun ske efter godkendelse af 
generalforsamlingen og med hele bestyrelsens underskrift. 
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Stk. 8. Der skal fra hvert bestyrelsesmøde føres beslutningsreferat over 
det på mødet vedtagne. Referatet underskrives af mødedeltagerne. 
 
§ 8 VANDRÅD 
 
Stk.1 I hver kommune, med flere almene vandforsyninger, etableres et 
Vandråd. 
  
Stk.2. Vandrådet fastsætter selv sin organisation og forretningsorden. 
  
Stk.3. Vandrådet vælger en bestyrelse som konstituerer sig selv med 
formand, næstformand m.m. 
  
Stk.4. Repræsentanter fra hvert Vandråd i regionens kommuner 
indkaldes minimum1 gang årligt til møde med regionsbestyrelsen. 
  
Stk.5. Vandrådets opgave er at varetage vandværkernes fælles 
interesser i forhold til kommune og region, samt varetage de 
foreningsmæssige opgaver og interesser. 
  
§ 9 REGNSKAB OG BUDGET  
 
Stk. 1. Regionens regnskabsår er kalenderåret. 
Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte 
revisorer. 
Stk. 3. Regionen kan herudover antage en godkendt revisor. 
Stk. 4. Regnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. 
Stk. 5. Henset til generalforsamlingens behandling af regionens 
budgetforslag for det kommende år, udmelder Danske Vandværker i 1. 
kvartal af indeværende år et tilskudsbeløb til regionens drift.   
 
§ 10 IKRAFTTRÆDEN 
Nærværende vedtægter er forelagt til vedtagelse på den ordinære 
generalforsamling den 16. september 2020.  
 
Ikrafttrædelse sker vedtagelsen.  
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Region Syd: Ledelsespåtegning

Regnskab og budget for Region Syd
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Regnskab og budget for Region Syd
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Generelt
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Region Syd: Årsregnskab 2020
Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2020

Denne resultatopgørelse og balance er et uddrag af Region Syds 
årsregnskab for 2020 med det reviderede regnskab.

Du finder årsrapporten i sin fulde længde på danskevv.dk  
> Om os > Organisation > Region Syd > Generalforsamlinger i Region Syd

Regnskab og budget for Region Syd
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Region Syd: Balance
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Regnskab Region Syd

Region Syd: Noter
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Teknisk Forum – årsberetning 2020 

Teknisk Forum er Danske Vandværkers 
tekniske vidensbank til behandling af:

	Eksisterende tekniske udfordringer

	Nye teknologier

	Energiforbrug og besparelser

	Opsøgende aktiviteter 

Teknisk Forum har desuden produceret 
et antal idekataloger til glæde og gavn for 
medlemmerne – disse kan alle tilgås via 
hjemmesiden.

Teknisk Forum har eksisteret siden 2014 og 
består af 2 repræsentanter fra hver region, 
i alt 10 medlemmer, som alle er engagerede 
og dygtige vandværksfolk og ledere. 

2020 har igen været et år, hvor Teknisk Fo
rum har produceret gode hjælpeværktøjer 
til medlemmerne og derudover behandlet 
en bred vifte af emner og opgaver.

Forud for årets arbejde sker en afstem
ning med foreningens ledelse:

Møde med landsformand og direktør
I forbindelse med planlægning af 
2020opgaverne holdt Teknisk Forums 
formandskab i december 2019 møde med 
Danske Vandværkers ledelse.

Et udpluk af de emner Teknisk Forum 
blandt andet har arbejdet med:

	Blødgøring – idékatalog
 Teknisk Forum færdiggjorde et katalog, 

som beskriver fordele og ulemper ved 
de forskellige metoder på markedet.

	Videregående vandbehandling 
 Teknisk Forum har haft oplæg fra 

INSATECH, der har udviklet metode til 
at rense drikkevand for pesticider med 
udgangspunkt i allerede kendt tek
nologi. Metoden, Advanced Oxidation 
Process, anvender UVbelysning samt 
tilsætning af brintoverilte og er doku
menteret bl.a. ved test på Langebæk 
Vandværk.

	Non-target screening pesticider (GEUS)
 Teknisk Forum har i 2020 fulgt udviklin

gen i screening for pesticider i et mas
sespektrometer. Der er klare fordele ved 
en screening, da det vil kunne reducere 
omkostninger til pesticidanalyser. 

 
 Eksempel: Hvis der bliver fundet et nyt 

pesticid på landsplan, kan et vandværk 
analysere vandet vha. en massespek
trometeranalyse. Hvis pesticidet ikke 
bliver fundet vha. denne analyse, gøres 

Årsberetning for Teknisk Forum
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ikke yderligere. Hvis pesticidet bliver 
fundet, bestilles en konventionel ana
lyse for påvisning af indholdsmæng
den af det pågældende stof.

	Sikker forsegling af boringer
 Teknisk Forum har vurderet forholdene 

omkring tæthedskontrol af boringer 
og forsegling af boringer, og hjemme
siden opdateres med gode råd.

	Genbrug af filterskyllevand
 Teknisk Forum har behandlet dette 

emne, og anbefalinger til metode skal 
opdateres på hjemmesiden. Det er vig
tigt, at vandværkerne er opmærksom
me på, at det kræver UVbehandling.

	Det moderne lille vandværk  
– idekatalog

 Teknisk Forum har arbejdet på et 
idekatalog, der skal give inspiration til 
små og større medlemsvandværker. 
Idekataloget skal tænkes sammen med 
andre guides.

	Vandværksbygninger – vejledning om  
gennemgang af vandværkets ejen-
dom inkl. udearealer

 Teknisk Forum har vurderet kommu
nale tilsynsvejledninger og arbejdet 
med anbefalinger til fokusområder.
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Kommissorium for Danske 
Vandværkers Teknisk Forum

Organisation og kompetence 
Teknisk Forum er oprettet af Danske 
Vandværkers landsbestyrelse til bl.a. 
indsamling og deling af viden om vandtek
niske forhold. 

Teknisk Forum refererer i det løbende 
arbejde til sekretariatet, dog således at 
landsbestyrelsen årligt fastlægger ram
merne for Teknisk Forums arbejde. 

Teknisk Forum består af op til 10 personer 
plus 5 suppleanter. 

En rådgiver fra Danske Vandværkers 
sekretariat er fast observatør i Teknisk 
Forum og fungerer som referent og an
svarlig for kommunikationen om Teknisk 
Forums arbejde til landsbestyrelsen, 
repræsentantskabet og sekretariatet i 
Danske Vandværker og relevante medier. 

Valg til Teknisk Forum 
Valgbar til Teknisk Forum er ansatte 
driftspersoner og bestyrelsesmedlemmer 
med relevant driftsteknisk baggrund fra 
et vandværk, der er aktivt medlem af Dan
ske Vandværker. Medlemmer af Danske 
Vandværkers landsbestyrelse, repræsen
tantskab og ansatte i Danske Vandværker 
kan ikke vælges. Personer, som er ansat i 
rådgivende, servicerende firmaer indenfor 
vandværksdrift, kan ikke vælges på grund 
af risiko for inhabilitet.  

Der kan fra hver region maksimalt vælges 
to medlemmer og én suppleant til Teknisk 
Forum blandt de opstillede kandidater. 
Det tilstræbes, at der maksimalt vælges 
et bestyrelsesmedlem pr. region. Findes 
der ikke medlemmer med relevant teknisk 
viden, vil posten forblive vakant til næste 
valg. 

Vandværker, der er medlem af Danske 
Vandværker, kan anbefale en valgbar 
kandidat. Kandidater skal have en stærk 
driftsteknisk baggrund samt som mini
mum have bestået Danske Vandværkers 
drifts og hygiejnekursus eller tilsvarende. 
Valg af medlem samt suppleant til Teknisk 
Forum indgår som særskilt punkt på regio
nens dagsorden. 

Hvis et medlem ikke længere har en valg
bærende tilknytning til det indstillende 
vandværk, udtræder vedkommende af 
Teknisk Forum og erstattes af supplean
ten valgt i den pågældende region for den 
resterende valgperiode. Den valgte sup
pleant tiltræder ligeledes, hvis et bestyrel
sesmedlem valgt til Teknisk Forum ønsker 
at udtræde af forummet. Udtræder et 
medlem fra en region, og der ikke er flere 
suppleanter, afventes næste valg. 

Valget til Teknisk Forum gælder for 2 år 
ad gangen, således er ét medlem på valg i 
hver region hvert år. Valget som suppleant 

Teknisk Forums kommissorium 
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gælder for ét år ad gangen. Genvalg kan 
finde sted. 

Teknisk Forum skal med udgangspunkt 
i ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” 
arbejde for at sikre, at der er de rigtige 
kompetencer i forummet f.eks. ved aktivt 
at opsøge mulige kandidater, så der ved 
de regionale generalforsamlinger opstilles 
kandidater med relevante kompetencer. 

Konstituering 
Teknisk Forum konstituerer sig selv med 
en formand i ulige år og næstformand lige 
år. Formand og næstformand skal være 
fra hver sin region. Bilag skal være signe
ret af formand eller næstformand.  

Formandens opgaver 
Formanden har til opgave at lede og 
koordinere udvalgets aktiviteter og være 
bindeled til sekretariatet. 

Formål og opgaver 
Formålet er at involvere teknisk kompe
tent driftspersonale/bestyrelsesmed
lemmer i Danske Vandværkers organi
satoriske arbejde, der som minimum 
kan dokumentere gennemført Danske 
Vandværker driftskursus og hygiejnekur
sus eller mindst tilsvarende uddannel
sesniveau. Teknisk Forum samler og deler 
viden og erfaringer om tekniske aspekter 
i vandsektoren bl.a. gennem uvildige 
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vejledninger til alle medlemmer af Danske 
Vandværker.   

Teknisk Forum skal i den udstrækning, det 
findes relevant, søge hjælp hos leverandø
rer for derved at kunne højne det aktuelle 
tekniske niveau på alle fronter. 

Teknisk Forum skal kommunikere iagtta
gelser og viden om vandforsyningsteknik 
til sekretariatet, der sørger for, at viden 
formidles i diverse medier til gavn for alle 
Danske Vandværkers medlemmer.  

Teknisk Forum skal aktivt søge at få etab
leret eksterne og interne forbindelser, der 
kan bibringe udvalgets medlemmer større 
viden og indsigt i hele det teknologiske om
råde på alle trin i distribution af drikkevand.  

Landsbestyrelse, repræsentantskab og 
regionale generalforsamlinger 

Teknisk Forum skal via sekretariatet 
bidrage til landsbestyrelsens og repræ
sentantskabets tekniske viden og forstå
else. Landsbestyrelsen kan videreformidle 
spørgsmål og temaer, som Teknisk Forum 
skal bearbejde. 

Teknisk Forums formand og næstformand 
deltager i repræsentantskabets ordinære 
møde i efteråret, hvor der gives et kort 
indlæg om Teknisk Forums arbejde. 

Den regionale repræsentant giver, med 
mindre andet konkret aftales med regi
onsformanden, et indlæg på regionsge
neralforsamlingen om Teknisk Forums 
arbejde. 

Mødevirksomhed 
Teknisk Forum afholder 4 årlige møder og 
fastsætter selv mødested. 

Formanden er ansvarlig for udarbejdelse 
af dagsorden til møderne og indkalder – 
via sekretariatets tekniske rådgiver – til 
møder med mindst 14 dages varsel ved 
udsendelse af dagsorden vedlagt alle 
bilag. 

Formand og næstformand afholder hvert 
år i december et statusmøde med forenin
gens landsformand og direktør. På mødet 
drøftes næste års budget og aktiviteter i 
Teknisk Forum. 

Honorar 
Der udbetales honorarer til alle med
lemmer af Teknisk Forum. Honorarerne 
fastsættes årligt af Danske Vandværkers 
landsbestyrelse.  

Honorar udbetales årligt ved Danske Vand
værkers foranstaltning pr. 30. december. 
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Budget 
Teknisk Forum tildeles et budget bestemt 
af Danske Vandværkers landbestyrelse. 
Indenfor budgettets rammer skal Teknisk 
Forum selv afholde alle udgifter til møde
aktiviteter mv. 

Rejseudgifter i forbindelse med møder 
i Teknisk Forum betales efter statens 
takster, og bilag for udlæg fremsendes 
signeret til Danske Vandværkers sekreta
riat for bogføring. 

Teknisk Forum er ansvarlig overfor Danske 
Vandværkers landsbestyrelse, der til en
hver tid har ret til at ændre de økonomiske 
forhold, hvis det skønnes nødvendigt. 

Der skal føres regnskab for afholdte udgif
ter via Danske Vandværkers sekretariat, 
og det reviderede regnskab skal fremlæg
ges for landsbestyrelsen. 

Nedlæggelse af Teknisk Forum 
Danske Vandværkers landsbestyrelse kan 
efter anmodning fra Teknisk Forum eller 
af egen drift indstille til Repræsentskabet, 
at nedlægge Teknisk Forum, såfremt det 
skønnes at være nødvendigt. 

En nedlæggelse af Teknisk Forum sker 
efter indstilling fra landsbestyrelsen til 
repræsentantskabet som træffer den 
endelige beslutning. 

En anmodning eller indstilling fra Danske 
Vandværkers landsbestyrelse om ned
læggelse vil medføre et samtidigt stop af 
økonomiske transaktioner i Teknisk Forum 
bortset fra skyldige omkostninger, der vil 
blive håndteret af Danske Vandværkers 
sekretariat. 

Ændring af kommisorium 
Kommissoriets indhold skal til enhver tid 
overholde Danske Vandværkers vedtæg
ter. Revision af kommissoriet kan ske af 
landsbestyrelsen eller efter oplæg fra 
Teknisk Forum. 

Vedtaget af landsbestyrelsen  
den 15. april 2021. 
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Valg til Teknisk Forum

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 > Vand
værket > 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 frakob
ling for både storforbruger og vandværk. Find værktøjet på dan
skevv.dk > Viden om > Administration > Beregning af konsekvensen 
af storforbrugeres frakobling

I Teknisk Forums kommissorium  
kan du læse mere om, hvordan man 
stiller op til valg. 
Find det på de foregående sider.
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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

Udpumpede m3 vand: 0,0321 kr. pr. m3
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Det er imponerende at opleve, det enga
gement og den indsats, der lægges for 
dagen i regionens 12 flittige vandråd. 
Vandrådene summer af aktivitet og stor 
opbakning fra de mange glade medlem
mer. Og vandrådene når ganske langt 
i deres bestræbelser på at skabe gode 
vilkår for medlemmerne. 

Her tænker jeg især på samarbejdet med 
kommunerne og de kommunale forsynin
ger.

Jeg har sagt det før; nu siger jeg det igen. 
Vandrådene er regionens hjerteblod, 
fordi de er helt tæt på vandværkerne i 
deres kommune. 

Og jo tættere vi er, jo lettere glider sam
arbejdet, fordi vi kender hinanden. Så er 
ingen nemlig bange for at bede om gode 
råd – vi hjælper hinanden.

Det er også en stor fornøjelse, når re
gionen kalder til møde med vandrådene. 
Så møder alle regionens 12 vandråd op 
tillige med vore venner i de kommunale 
forvaltninger og forsyninger.

Vi har med denne organisationsform 
etableret et stærkt netværk med forbin
delse fra græsrødderne (altså værkerne) 
via vandrådene til regionen. 

Vandrådene er foreningens forlængede 
arm ud til alle medlemmer og det er 
vigtigt, at vandrådene fremstår som kom
petente og dygtige samarbejdspartnere i 
forhold til vore kommuner. 

Foreningen er således knyttet tæt sam
men i et stærkt demokratisk fællesskab 
fra græsrødder til foreningens ledelse. 
Og i vandrådenes dygtige ildsjæle har vi 
et vigtigt og slagkraftigt redskab i forhold 
til grundvandssamarbejdet med kommu
nerne.

Se fortegnelsen over kontaktpersoner i 
din kommune, som du altid kan ringe til.

Vandråd i Region Syd

Vandråd i regionen
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Kontaktpersoner
Aabenraa Kommune
Kurt P. Karlsen
Tlf.: 30 48 37 02
Mail: kpka@post.tele.dk

Billund Kommune
Carsten Rønde Anthonsen
Tlf.: 40 83 09 38
Mail: onze2005@yahoo.dk

Esbjerg Kommune
Dennis Henneberg Schrøder
Tlf.: 20 66 90 78
Mail: elogvand@hjerting.net

Fanø
Ejvind Andersen
Tlf.: 23 23 32 20
Mail: elander@stofanet.dk

Fredericia Kommune
Erling Gandrup
Tlf.: 75 56 47 18
Mail: gandrup@stofanet.dk

Haderslev Kommune
Christian Greve Hansen
Tlf.: 20 23 66 30
Mail: greve.maugstrup@gmail.com

Kolding Kommune
Thorkild Jensen
Tlf.: 40 26 86 22
Mail: thorshammer@os.dk

Sønderborg Kommune
Peter Petersen
Tlf.: 40 34 73 15
Mail: petersen@karholm.dk

Tønder Kommune
Sven Gaarde
Tlf.: 21 47 79 71
Mail: ballumvand@bbsyd.dk

Varde Kommune
Henrik Linding Jessen
Tlf.: 40 40 65 98
Mail: hj@otvolgod.dk

Vejen Kommune
Arne Welcher Christensen
Tlf.: 31 95 41 66
Mail: formand@gestenvand.dk

Vejle Kommune
Jens Peder Pedersen
Tlf.: 75 55 05 52
Mail: formand@egtvedvand.dk
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Arrangementer

Arrangementer Dato

Det gode bestyrelsesarbejde (grundlæggende kursus) 08.09.2021

Generalforsamling 15.09.2021

Boringer 15.09.2021

Messe (Fredericia) 01.10.2021

Evaluering og udvikling af bestyrelsesarbejdet (udvidet kursus) 07.10.2021

Vandværksøkonomi og bogføring 14.10.2021

Ledernetværk 28.10.2021

Vandværksjura og regler 11.11.2021

Regionsvandrådsmøde 24.11.2021

Lækagesøgning 17.11.2021

Hydrogeologi 24.11.2021

Bestyrelsen

Bestyrelsen Drift Håndværker Kommunal Administration

Drift Administration

Sted

RegionVirksomheds 
besøg

temaWebinarGeneral
besty-
relsesmød
er

Netværk
Messer

HeldagsDatoVidergåendeLovpligtige Anbefalet Aften

Anbefalet Lovpligtigt Supplerende Videregående 
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Find dit kursus og tilmeld dig på danskevv.dk > Arrangementer 

Der tages forbehold for ændringer

             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
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