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Danske Vandva4rker Region FYN afholdt 
Generalforsamling tirsdag, den 06. april 2022 

HOTEL SCANDIC, Hifidkænrej 25, 5250 Odense SV 

Deltagere: 41 vandværker var repræsenteret i alt 73 deltagere. 
Gæster: I alt 7 (Landsformand, Direktør samt 5 fra andre regioner) 

1. Valg af dirigent: 
Leif Jørgensen fra Assensvejens Vandværk blev valgt som dirigent. 
Dirigenten takkede for valget, og indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig 
indvarslet i.h.t. vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. 

2. Valg af stemmetællere: 
Jens Peter (Region Syd) og Palle Nielsen (Region Nord) 

3. Bestyrelsens beretning: 

Formand Bent Lollesgaard aflagde sin beretning. 

Generalforsamlingen er repræsenWet af ca. 28% af medlemsvandværker og formanden roste 
de fynske vandværker for deres deltagelse i region generalforsamling. 
Det er ca.1/2 år siden afholdte vi sidste generalforsamling. 
Nu er vi tilbage til det normale efter lempelse af COVID 19 restriktioner. 

Den 02. december 2021 afholdt Region Fyn et BNBO-møde med deltagelse af repræsentanter 
fra Landbrug, Kommune og Danske Vandværker. Der var stor tilslutning. Vedr. BNBO skal alle 
vandværker skal jo være i mål senest den 01. januar 2023. Formanden opfordrede Ll at kon-
takte Danske Vandværker for rådgivning. 

Kursus området har der været en del aflysninger grundet manglende tilmeldinger. 
En del kurser blev afholdt som Online-kurser hvor der var store tilslutning. 
Formanden forventer fuld tilmeldinger for de kurser der er planlagt til efteråret. 

Formanden pointerede at det vil være en god ide at tale med nabovandværkerne. Fv!.. samar-
bejde på nogle områder eller hjælper hinanden efter behov eller ved akutte problepier. 

Formanden anbefalede vandværkerne til at kigge på beredskabsplan og evt. opdatere ændrin- 
ger f.eks. ny bestyrelsesmedlemmer, ændret telefonnr. til myndighedskontakt m.v. 

Man skal være opmærksom på at de gode historier aldrig kommer i pressen. 
Vandværksfolk har kæmpe opgave foran sig — fornyelse! — trækker unge kræfter iri til besty-
relsesarbejde. 

Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde. Suppleanterne deltog også i bestyrelses-
møder. Formand og næstformand repræsenterede Region Fyn ved Landsbestyrelse-.møder. 

Informationsmails/Indkaldelse er rundsendt et par gange. Desværre kom der noglk mads retur 
med besked om "Ikke kan leveres". Derfor opfordrede formanden medlemsvandva-  kerne til at 

opdatere kontakt oplysningerne. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
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4. 	Indkomne forslag: 
Der var ingen indkomne forslag. 

5. 	Regionens årsrapport for 2021 fremlægges af kassereren til godkendelse: 
Regionens reviderede regnskab blev fremlagt og gennemgået af kasserer Helge Ro'>e.ndahi. 
Regnskabet blev godkendt enstemmigt. 
Hele regnskabet kan ses på hjemmesiden. 

6. 	Godkendelse af regionens budgetoplæg: 
Regionens budgetoplæg blev også fremlagt og gennemgået af kasserer Helge Rosendahl. 
Budgettet blev godkendt enstemmigt. 
Hele budgettet kan ses på hjemmesiden. 

7. 	Valg af medlemmer til bestyrelsen: 
Efter tur afgår: 
Thaya Sinnathurai (Morud Vandværk) 
Jans Larsen (Strib Vandværk) 
Begge blev genvalgt for en 2-årig periode. 

8. 	Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år: 

John Trædholm fra Gelsted Vandværk blev valgt som suppleant for en 2-årig periode. 

9. 	Valg af 1 revisor for 2 år. 
Hans Georg Hansen blev genvalgt som revisor til en 2-årig periode. 

10. 	Valg af I revisorsuppleant. 
Hans Nielsen fra Avernakø Vandværk blev valgt som revisorsuppleant. 

11. 	Valg til Teknisk Forum: 
A: Henning Jensen blev valgt som medlem til Teknisk Forum. 
B: Mads Christoffersen blev valgt som suppleant til Teknisk Forum. 

12. Eventuelt: 
Ingen ønskede ordet. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden. 

\\, 
Ding n : eif Jørgensen Referent: Thaya Spjthürai 
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