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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 
vandtekniske forhold. 
 
Teknisk Forum refererer i det løbende arbejde til sekretariatet, dog således at landsbestyrelsen årligt 
fastlægger rammerne 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 ansvarlig 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 Danske Vandværker. Medlemmer af Danske Vandværkers 
landsbestyrelse, repræsentantskab 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 minimum have bestået Danske Vandværkers drifts- og 
hygiejnekursus eller tilsvarende. Valg af medlem samt suppleant til Teknisk Forum indgår som særskilt punkt 
på regionens dagsorden. 
 
Hvis et medlem ikke længere har en valgbærende tilknytning til det indstillende vandværk, udtræder 
vedkommende af Teknisk Forum og erstattes af suppleanten valgt i den pågældende region for den 
resterende valgperiode. Den valgte suppleant tiltræder ligeledes, hvis et bestyrelsesmedlem 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 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 signeret af formand eller næstformand.  
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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 kompetent driftspersonale/bestyrelsesmedlemmer i Danske Vandværkers 
organisatoriske arbejde, der som minimum kan dokumentere gennemført Danske Vandværker driftskursus 
og hygiejnekursus eller mindst tilsvarende uddannelsesniveau. Teknisk Forum samler og deler viden og 
erfaringer om tekniske aspekter i vandsektoren bl.a. gennem uvildige vejledninger til alle medlemmer af 
Danske Vandværker.   
 
Teknisk Forum skal i den udstrækning, det findes relevant, søge hjælp hos leverandører for derved at kunne 
højne det aktuelle tekniske niveau på alle fronter. 
 
Teknisk Forum skal kommunikere iagttagelser 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 etableret eksterne og interne forbindelser, der kan bibringe udvalgets 
medlemmer større viden og indsigt i hele det teknologiske område på alle trin i distribution af drikkevand.  
 

Landsbestyrelse, repræsentantskab og regionale generalforsamlinger 
Teknisk Forum skal via sekretariatet bidrage til landsbestyrelsens og repræsentantskabets tekniske viden og 
forståelse. 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 regionsformanden, et indlæg på 
regionsgeneralforsamlingen 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 foreningens landsformand og 
direktør. På mødet drøftes næste års budget og aktiviteter i Teknisk Forum. 
 

Honorar 
Der udbetales honorarer til alle medlemmer af Teknisk Forum. Honorarerne fastsættes årligt af Danske 
Vandværkers landsbestyrelse.  
 
Honorar udbetales årligt ved Danske Vandværkers foranstaltning pr. 30. december. 
 

Budget 
Teknisk Forum tildeles et budget bestemt af Danske Vandværkers landbestyrelse. Indenfor budgettets 
rammer skal Teknisk Forum selv afholde alle udgifter til mødeaktiviteter mv. 
 



Side 3 

Rejseudgifter i forbindelse med møder i Teknisk Forum betales efter statens takster, og bilag for udlæg 
fremsendes signeret til Danske Vandværkers sekretariat for bogføring. 
 
Teknisk Forum er ansvarlig overfor Danske Vandværkers landsbestyrelse, der til enhver tid har ret til at 
ændre de økonomiske forhold, hvis det skønnes nødvendigt. 
 
Der skal føres regnskab for afholdte udgifter via Danske Vandværkers sekretariat, og det reviderede regnskab 
skal fremlægges 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 nedlæggelse 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 vedtægter. Revision af 
kommissoriet kan ske af landsbestyrelsen eller efter oplæg fra Teknisk Forum. 
 
 
Vedtaget af landsbestyrelsen den 15. april 2021. 


