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Foreningens og demokratiets festdag 
– Region Nords Generalforsamling 
Vi er klar til generalforsamling den 1. april 
2023 på Comwell Rebild Bakker. Bestyrel-
sen i Region Nord har i år valgt at rykke lidt 
rundt på dagsordenen for dagen, hvor vi 
begynder med Teknisk Forum. 

”Vandfolk” fra medlemsvandværks- 
bestyrelserne mødes i demokratiets tegn 
til generalforsamling, hvor vi skal høre om 
arbejdet, vælge personer til regionsbesty-
relsen og ikke mindst give vores meninger 
til kende. 

Der er nok arbejde, der skal gøres i vand-
værksbestyrelserne. Kompleksiteten er 
stigende med en vedtaget lovgivning, der 
her midt i udmøntningen giver anledning til 
en masse politik og fagsnak mellem orga-
nisationer, KL, kommunerne, vandværkerne 
og andre samarbejdspartnere. 

Det er glædeligt, at medlemmerne i Dan-
ske Vandværker kæmper for vandforsynin-
gen i de forbrugerejede vandværker. Det 
kræver gode vandfolk, gode samarbejds-
evner og en god dialog.  

Årets generalforsamling 
Hvert vandværk skal ved ankomsten til 
Comwell Rebild Bakker registre sig ved at 
oplyse vandværkets navn. Ved registrerin-
gen får hvert vandværk udleveret en stem-
meseddel (uanset antal deltagere). Region 
Nord tilbyder øl/vand/kaffe/the under 
generalforsamlingen. 

Har du ledsager med til generalforsamlin-
gen, er der arrangeret et foredrag med Per 
A med overskriften ”Foredrag der bevæger 
dig” kl. 13.30-15.00.  

Det vil være muligt at købe frokost inden 
generalforsamlingen fra kl. 11.30-13.00. 

Ligeledes vil det være muligt at købe 
adgang til en aftenfest med tre rettes 
menu, natmad og øl/vin ad libitum. Der kan 
tilkøbes overnatning inkl. morgenbuffet. 
Aftenunderholdning står Fester Kester for. 

Tilmelding sker på danskevv.dk > Arran-
gementer > Generalforsamlinger > Region 
Nord

Vi glæder os til at se dig. 

Bestyrelsen i Region Nord 

Tilmelding: danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamling

Forord
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Året der gik i regionen 

Året der gik i Region Nord
Af bestyrelsen i Region Nord 

Vi er kommet videre 
Siden generalforsamlingen den 2. april 
2022 på Comwell Rebild Bakker har be-
styrelsen blandt andet haft som fokus at 
få gang i det lokale vandrådsarbejde efter 
Covid-19 nedlukningen. Det er svært, og 
mange af bestyrelsesmedlemmerne har 
travlt med bestyrelsesarbejdet på eget 
vandværk.  

Det er blevet mere kompliceret at drive 
vandværk, men det er netop i disse tider, 
vi skal samarbejde og hjælpe på tværs. 
Det er glædeligt, at der er opbakning, når 
Region Nord afholder studieture, som også 
er en god anledning til samtale på tværs af 
vandværker. 

Bestyrelsen i Region Nord har været ar-
bejdsaktive i regionsarbejdet, vandværker, 
vandråd, grundvandsråd og det landspoliti-
ske vandværksarbejde. 

Hvor skal vi hen du? 
Lige efter generalforsamlingen 2022 blev 
der afholdt konstituerende møde, hvor vi 
blandt andet sagde velkommen til et nyt 
bestyrelsesmedlem og to nye suppleanter. 
Alle tre har ligesom de øvrige bestyrel-
sesmedlemmer været et godt aktiv for 
regionsbestyrelsen. 

Det gode drikkevand er ikke en selvfølge. 
Der måles for flere nye stoffer i grundvan-
det, og det kan som vandværksbestyrelse 
til tider være en stor udfordring at navigere 
i. Der er god rådgivning at hente som med-
lem af Danske Vandværker i foreningens 
sekretariat. Vi håber, det er bemærket, at 
foreningen har fået en ny hjemmeside, hvor 
blandt andet søgefunktionen er optimeret. 
Det er også muligt at hente erfaringsud-
veksling hos udvalgte medlemmer af Tek-
nisk Forum og regionsbestyrelsen i Region 
Nord. 

Vi ser et billede i fremtiden, hvor flere med-
lemsvandværker enten nødtvunget eller 
frivilligt bliver presset til at samarbejde for 
at imødekomme lovgivningen og krav, der 
er for at drive vandværk. 

Opfordringen er, at det gode drikkevand 
forbliver i en demokratisk, forbrugerejet 
vandforsyning. 

Foreningen skal arbejde på at understøtte 
sine medlemmer bedre gennem vand-
rådene, italesætte samarbejdet mellem 
vandværkerne og kunne bruge hinandens 
kompetencer endnu mere. Derfor har vi 
også gjort meget mere ud af det digitale, 
idet bestyrelsen for eksempel har indført 
den digitale bestyrelsesportal BetterBoard 
til bestyrelsesarbejdet, vi er blevet aktive 
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for alle medlemmer med en ny Facebook-
side, og det samtidig med at alle referater 
med mere lægges på hjemmesiden, hvor 
de kan tilgås med medlemslogin. Bestyrel-
sen kan se, at tingene læses, og der er stor 
aktivitet. Medlemsvandværkerne i Region 
Nord har ligeledes medvirket til en mere 
oplysende Vandposten og nyhedsbrevene. 
Tak for det!    

BNBO – PFAS – Kontrolprogram – Cyber-
sikkerhed – Energiforbrug 
BNBO har fyldt og fylder meget i vand-
værkerne. Der er stor forskel på, hvordan 
tilgangen til arbejdet med BNBO er rundt 
om i de forskellige vandværker i samar-
bejde med myndigheder og den enkelte 
kommune. Vi ser flere gode eksempler på 
samarbejde og sammenlægninger mel-
lem vandværker, og dette samarbejde skal 
fortsætte fremad. Vi afventer den nye re-
gerings udmelding om næste step i aftalen 
om de boringsnære beskyttelsesområder. 

Flousstofferne PFAS kræver og vil også i 
fremtiden kalde på handling fra vandvær-
kerne, hvor der ligesom med BNBO afven-
tes en national handleplan for området. 
Foreningen er aktiv som en stemme for 
vandværkerne. 

Desværre er der krig i Ukraine. Dette har 
betydet, at vandværkerne har haft behov 
for at sætte beredskabsplanerne i fokus, 
hvor strømudfald, de såkaldte brownouts, 
især har været i fokus. Heldigvis har mange 
vandværksbestyrelser handlet og har sikret 
vandforsyningen med en nødgenerator.  

Vi kigger på den grønne omstilling blandt 
andet ved at opsætte solceller, så vandvær-
ket kan lave sin egen strøm til driften. Husk, 
der er god viden at hente på foreningens 
kurser og webinarer. Der er blandt andet et 
kursus om ”Solceller på vandværker” i for-
bindelse med messen i Aars den 31. marts. 
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Generalforsamlingen 2023 
På generalforsamlingen den 1. april 2023 
er følgende på valg til bestyrelsen. 

Der skal vælges tre til bestyrelsen på gene-
ralforsamlingen: 

Næstformand og sekretær, Palle L. Nielsen, 
Fjerritslev Vand, er på valg og er villig til 
genvalg (2 år) 

Kasserer/vandrådsansvarlig, Jan Olesen, 
Gistrup Vandværk, er på valg og er villig til 
genvalg (2 år). 

Vandrådsansvarlig, Erik Jensen, Klarup 
Vandværk, er på valg og er villig til genvalg 
(2 år). 

Derudover skal der vælges to suppleanter 
til bestyrelsen.  

Palle Larsen, Torup-V. Jølby Vandværk, er 
på valg og er villig til genvalg (1 år). 

Kurt Bak, Oue Vandværk, er på valg og er 
villig til genvalg (1 år). 

Bemærk, hvis der er forslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal 
bestyrelsen have disse i hænde senest den 
15. marts. 

Vi glæder os til at se jer til generalforsam-
lingen og den eventuelt efterfølgende 
festmiddag lørdag den 1. april 2023. Husk 
at tilmelde jer til festmiddagen inkl. under-
holdning. 

Med venlig hilsen og på behageligt gen-
syn! 

Bestyrelsen Region Nord

Generalforsamling 
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Generalforsamling
Lørdag den 1. april 2023 kl. 13.00 
Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping 

Dagsorden

Registrering og udlevering af stemmesedler fra kl. 12.30 

1 Velkomst 

2 Valg af stemmetæller 

3 Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår advokat Gert Storkborg Jensen

4 Teknisk Forum herunder valg af medlem samt suppleant 
 a.  Årsberetning v/ Per S. Havbro, Aars Vand 
 b. Valg af medlem til Teknisk Forum 
  Morten Hansen, Ulsted-Ålbæk Vandforsyning (villig til genvalg) 
 c. Valg af suppleant til Teknisk Forum 
  Martin Bach, Øster Hurup Vandværk (villig til genvalg)

5  Indlæg ved direktør Susan Münster og landsformand Jan Andersen 

6 Bestyrelsens beretning til godkendelse 

7 Indkomne forslag (indsendes senest 15. marts 2023 jf. vedtægterne) 

8 Regionens årsrapport for 2022 til godkendelse 

9 Regionens forslag til budget for 2024 til godkendelse 

10 Valg til bestyrelsen 

 Palle L. Nielsen, Fjerritslev Vand (villig til genvalg) 
 Jan Olesen, Gistrup Vandværk (villig til genvalg) 
 Erik Jensen, Klarup Vandværk (villig til genvalg) 

11 Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 Palle Larsen, Torup-V. Jølby Vandværk (1. suppleant) 
 Kurt Bak, Oue Vandværk (2. suppleant) 

12 Valg af revisor og suppleant 

 Kjeld Jensen, Klarup Vand (villig til genvalg) 
 Martin Nystrup Andersen, Klit Vand (villig til genvalg) 

13 Eventuelt 
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11.30-13.00  
Frokost 

12.30-13.00  
Registrering og udlevering af stemmesedler 

13.00  
Generalforsamling i auditoriet 

• Beretning for Teknisk Forum ved Per S. Havbro, 
Teknisk Forum  

• Indlæg ved landsformand Jan Andersen og  
direktør Susan Münster 

• Ordinær generalforsamling 

18.00  
Festmiddag 

 
Per S. Havbro

Susan Münster

Program

Tilmeldingsfrist: 
Tilmeld dig senest den

 20. marts 2023

Tilmelding til generalforsamling, ledsagerarrange-
ment, frokost, festmiddag og overnatning senest den 
20. marts 2023 på danskevv.dk > Arrangementer > 
Generalforsamling 

Program

Jan Andersen
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Program for ledsagere 
Kl. 13.30-15.00: Historien om en mand der ikke 
bare sådan lige giver op 

PER A, altså Per Andersen, er en mand, som har 
knoklet røven ud af bukserne hele livet – primært 
for at overleve og sekundært at leve. Da det hele 
ligesom var på plads, og Per skulle til at nyde frug-
terne af sit hårde arbejde, blev han ramt af lymfe-
kræft, kæmpede imod, vandt – og blev så ramt af 
følgevirkningerne af heftig kemo; en muskelsygdom 
i hjertet, en sygdom, som lægerne i februar 2016 
sagde, ville tage livet af ham indenfor 4-5 år – ud 
fra en gennemsnitsbetragtning. 

Men omvendt også en sygdom, som har bragt ham 
i en situation, hvor han gennem foredrag stiller op 
til kamp, debat, snak, diskussion – og dermed mo-
digt og gavmildt deler sin viden og indsigter med 
folk, som gerne vil lære mere om, hvordan man kan 
leve livet fuldt ud – lige nu og her. 

Et foredrag med og om PER A er en øjenåbner, hvor 
man – via konkrete udfordringer fra PER A' eget liv 
med en alt for hård barndom, en livstruende sygdom 
og et absolut positivt livssyn på trods, får adgang 
til at se sit eget liv og sin egen situation i et nyt 
perspektiv.  

Et foredrag med PER A vækker tanker, er lærerigt, 
underholdende, provokerende, foruroligende, op-
timistisk – og frem for alt konkret og brugbart 
ift. at tænke seriøst over, hvornår og 
hvordan man kommer i gang med at leve 
det liv, man ønsker og drømmer om.   

Festmiddag kl. 18.00 

Festmiddagen er en tre 
retters menu med islagkage 
til dessert og natmad. 
 
Der er fri øl/vin/vand under 
middagen.  

Aftenunderholdningen står 
Fester Kester for. 

Priser (ekskl. moms) 

Generalforsamling: Gratis 

Frokost inkl. 1 øl/vand:  
265 kr. pr. person 
Festmiddag inkl. drikkeva-
rer: 845 kr. pr. person 

Overnatning på Comwell 
Rebild Bakker: 
Enkeltværelse 1.150 kr. inkl. 
morgenbuffet  
Dobbeltværelse 1.350 kr. 
inkl. morgenbuffet 

Ledsagerarrangement: 
Gratis

Tilmeldingsfrist: 
20. marts 2023
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Jan Andersen 
Landsformand 
Regionsformand 
Hedegårdevej 23, Øster Hurup 
9560 Hadsund 
Tlf.: 61 37 29 80 
Mail: jan@danskevv.dk 

Palle L. Nielsen 
Medlem af landsbestyrelsen 
Næstformand og sekretær 
Havremarken 14 
9690 Fjerritslev 
Tlf.: 22 96 19 70 
Mail: pln@danskevv.dk 

Kjeld Andersen 
Kursusansvarlig 
Sankelmarksvej 9, Øster Brønderslev 
9700 Brønderslev 
Tlf.: 40 48 10 87 
Mail: ka@danskevv.dk 

Jan Olesen 
Kasserer og vandrådsansvarlig 
Hadsundvej 343 
9260 Gistrup 
Tlf.: 40 38 09 44 
Mail: jol@danskevv.dk 

Erik Jensen 
Vandrådsansvarlig 
Hellebækvej 30 
9270 Klarup 
Tlf.: 40 28 13 00 
Mail: erj@danskevv.dk 

Region Nord

357 vandværker 

29.122.397 m3 
vand udpumpet

Bestyrelsen i Region Nord
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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

10
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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 foreningsstruktur

Organisationsdiagram
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Evaluer jeres bestyrelsesarbejde 
med opdateret kodeks

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Som bestyrelse i et forbrugerejet 
vandværk står I til ansvar overfor jeres 
ejere. Til at synliggøre, at I er de rette 
til at bestride den opgave, er kodekset 
et godt redskab, som samtidig også kan 
fungere som inspiration og støtte i jeres 
bestyrelsesarbejde.

Danske Vandværker har i samarbejde med 
Dansk Fjernvarme opdateret ”Kodeks for 
godt bestyrelsesarbejde”. Siden kodekset 
blev lanceret i 2018, har det omkringlig-
gende samfund ændret sig, og nye emner 
med betydning for hvordan man løser 
opgaven som vandværksbestyrelse er kom-
met til. 

Det er derfor vigtigt, at I som bestyrelse 
løbende forholder jer til, at der udover 
forsyningssikkerhed og den økonomiske 
bundlinje også er andre vigtige bundlinjer 
– eksempelvis miljø og klima, det lokale 
engagement og nære demokrati. Til det 
er kodekset et godt redskab, så I kommer 
omkring alle emner.

Kodeks er sund fornuft sat i system
Kodekset består af seks hoveddele, som 
hver følges af en række anbefalinger (i alt 
24 anbefalinger) samt forslag til værktøjer 
eller skabeloner, som kan understøtte be-
styrelsens arbejde med de enkelte emner. 

Når I gennemgår dem, kommer I godt 
omkring alle relevante emner, det er vigtigt 
for en bestyrelse at forholde sig til. 

Mange af anbefalingerne er garanteret 
noget, I som bestyrelse allerede enten 
arbejder med eller drøfter i løbet af året. 
Kodekset kan hjælpe med at sætte jeres 
arbejde og drøftelser i system.

Kodekset og alle værktøjer/skabeloner kan 
hentes på danskevv.dk

bestyrelsesarbejde

24 ANBEFALINGER TIL FORBRUGEREJEDE  FORSYNINGSSELSKABERKodeks for godt  
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Alle forsyningsselskaber redegør 
hvert år for deres bestyrelses-
arbejde og gør oplysningerne 
tilgængelige i enten årsrapporten/
regnskab eller på hjemmesiden.

Bestyrelsen sikrer, at selskabet er 
synligt og tilgængeligt, så det er 
nemt for andelshaverne at udøve 
det aktive ejerskab og deltage i 
den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen tager stilling til de 
strategiske mål for selskabet og 
udarbejder en langsigtet strategi-/
udviklingsplan, som mindst en 
gang om året tages op til overve-
jelse.

Bestyrelsen sikrer en løbende 
rapportering og stillingtagen til 
udviklingen i selskabets økonomi 
og kapitalberedskab.

Bestyrelsen udarbejder planer 
for risikostyring, beredskab og it-
sikkerhed samt interne kontroller.

Bestyrelsen er mangfoldigt sam-
mensat.

Bestyrelsen udarbejder en for-
retningsorden, og gennemgår og 
underskriver den hvert år på det 
første møde efter generalforsam-
lingen.

Bestyrelsen arbejder aktivt med 
at opbygge et godt og tillidsfuldt 
samarbejde.

Alle relevante oplysninger skal 
være synlige på selskabets hjem-
meside.

Bestyrelsen udstikker en klar 
retning og sætter de overordnede 
mål for den daglige ledelse. 
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Gennemgå som minimum disse anbefalinger
Vand- og fjernvarmeselskaber findes i mange stør-

relser, og alle anbefalinger er ikke relevante for 
alle. Derfor har vi udvalgt 10 ud af de 24 anbefalin-
ger, som selskabet som minimum bør forholde sig 
til. Numrene i cirklerne nedenfor henviser til num-
mereringen i kodekset - find det på danskevv.dk 

Danske Vandværker | 15
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It-sikkerhed 

Ingen forsyningssikkerhed  
uden it-sikkerhed 
I takt med at vi bliver mere og mere digitale, 
stiger risikoen for, at dine it-systemer kan 
blive hacket. Trusselsbilledet har ændret sig, 
med øget fokus på forsyninger inklusive 
vandforsyninger og hvordan de er beskyt-
tet.  

For en vandforsyning hænger forsyningssik-
kerhed, digitalisering og it-sikkerhed utroligt 
tæt sammen.  

It-sikkerhed er i dagens Danmark en central 
opgave på lige fod med for eksempel aflæs-
ning af vandmålere og vandanalyser.   

En ansvarlig bestyrelse vil derfor prioritere 
it-sikkerhed højt for at opretholde en så høj 
grad af forsyningssikerhed som muligt.  

Det betyder også, at der skal sættes penge 
af til at sikre vandværkets it-systemer for 
eksempel SRO-systemer og computere 
mod hackerangreb.  

Tjek af it-sikkerheden hos dig  
Et tjek af it-sikkerheden i dine it-systemer er 
en god start. Det afslører, om du har udfor-
dringer og giver anbefalinger til at højne 
it-sikkerhden – så du kan føle dig tryg.  

Anbefalingerne er et godt værktøj, når du 
skal tale med din it-leverandør om indsa-
terne for at højne it-sikkerheden.

It-sikkerhed koster penge og skal priorite-
res. Du har ikke råd til at lade være.  

Det skal bestyrelsen have styr på 
Cybersikkerhed en vigtig del af bestyrelses-
ansvaret, ikke mindst når man er ansvarlig 
for kritisk infrastruktur. Og den seneste 
udvikling i Ukraine har øget fokus på dette. 

Med it-sikkerhedspakken har bestyrelsen 
taget et væsentlig skridt for at agere ansvar-
ligt 
• Uddannelse i god it-adfærd og it-sik-

kerhed

• Løsninger, der kan opdage hackeran-
greb

• It-beredskab, så alle ved, hvad de skal 
gøre, hvis uheldet er ude

• Risikoanalyse, årshjul og it-politik

• Opfølgning og dokumentation efter en 
sikkerhedshændelse

Kontakt og rådgivning 
Derant er Danske Vandværkers it-sikker-
hedspartner i Samarbejdende Cybersik-
kerhed. Hør mere eller har du brug for hjælp 
til at vælge den rette løsning for dit vand-
værk.  

Kontakt Derant på telefon 91 52 66 88 eller 
mail danskevv@derant.com 
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Særlige fordele

• Øget forsyningssikkerhed 

• Få tjekket din sikkerhed 

• Luk hullerne og opdag hackeren 
hurtigt 

It-sikkerhed koster fra 20.354 kr./pr år. 

*Et hackerangreb koster typisk  
fra 100.000 kr. 

 

 

 

Har du styr på it-sikkerheden?   
Tag ansvar som bestyrelse og tilslut 
jer Danske Vandværkers it-sikkerheds-
pakke.
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Regnskab og budget for Region Nord

FORRETNING FRYDER

Danske Vandværker Region Nord
Hadsundvej 343

9260 Gistrup

CVR-nr. 14704035 

Årsrapport for 2022

9. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling

den 01-04-2023

_______________________

Dirigent



Danske Vandværker | 19

Danske Vandværker Region Nord

Indehavernes påtegning

- 3 -

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for Danske 
Vandværker Region Nord .

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31-12-2022 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2022 - 
31-12-2022.

Gistrup, den 24. januar 2023

Bestyrelse

Jan Andersen Palle L.  Nielsen Kjeld Andersen
Formand Næstformand Medlem

Erik Jensen Jan Olesen
Medlem Kasserer

Revisors erklæring

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået nærværende årsregnskab for regnskabsåret 
01-01-2022 - 31-12-2022 for Danske Vandværker Region Nord, som udviser et resultat på kr. -70.258, og 
en egenkapital på kr. 671.981.

Vi har gennemgået det af kassereren førte bogholderi og stikprøvevist sammenholdt dette med 
foreliggende bilag mv. Vi har sammenholdt indestående i pengeinstitutter med foreliggende kontoudtog 
og afstemninger, uden at dette har givet anledning til bemærkninger.

Regnskabet er fundet i orden.

Gistrup, den 24. januar 2023

Kjeld  Jensen Martin N. Andersen

Indehaverens påtegning
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Danske Vandværker Region Nord

Den uafhængige revisors erklæring

- 4 -

Til bestyrelsen i Danske Vandværker Region Nord

Vi har udført review af årsregnskabet for Danske Vandværker Region Nord for regnskabsåret 
01-01-2022 - 31-12-2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Foreningens bestyrelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 
i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i 
overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske 
regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en 
konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet 
som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante 
regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af 
historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, 
der primært består af forespørgsler til bestyrelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i foreningen, 
samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført 
efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om 
årsregnskabet.

Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, 
at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31-12-2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæring
Regnskab og budget for Region Nord
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Danske Vandværker Region Nord

Den uafhængige revisors erklæring

- 5 -

Fremhævelse af forhold vedrørende regnskabet
Danske Vandværker Region Nord har medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2022. 
Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt review.

Thisted, den 24. januar 2023

REVISION LIMFJORD
Godkendt revisionspartnerselskab
CVR-nr. 41454555

Heidi Rokkjær Hovmark Pedersen
Registreret revisor



22  | Danske Vandværker Danske Vandværker | 23

Danske Vandværker Region Nord

Virksomhedsoplysninger

- 6 -

Virksomheden Danske Vandværker Region Nord
Hadsundvej 343 
9260 Gistrup

CVR-nr. 14704035
Regnskabsår 01-01-2022 - 31-12-2022

Bestyrelse Jan Andersen, Formand
Palle L.  Nielsen, Næstformand
Kjeld Andersen
Erik Jensen
Jan Olesen, Kasserer

Revisorer Kjeld  Jensen
Martin N. Andersen

Uafhængig revisor REVISION LIMFJORD
Godkendt revisionspartnerselskab
Bødkervej 12
7700 Thisted

Telefon 97 92 55 00 
CVR-nr. 41454555

Virksomhedsoplysninger
Regnskab og budget for Region Nord
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Danske Vandværker Region Nord

Anvendt regnskabspraksis

- 7 -

Generelt
Årsrapporten for Danske Vandværker Region Nord  for 2022 er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for 
regnskabsperioden.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret 
kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets 
indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som 
følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i 
resultatopgørelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. 
De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise 
afvigelser i forhold til realiserede tal.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet 
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med 
salget.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv. 

Anvendt regskabspraksis
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Danske Vandværker Region Nord

Anvendt regnskabspraksis

- 8 -

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.

Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Anden gæld
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Danske Vandværker Region Nord

Anvendt regnskabspraksis

- 7 -

Generelt
Årsrapporten for Danske Vandværker Region Nord  for 2022 er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for 
regnskabsperioden.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret 
kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets 
indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som 
følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i 
resultatopgørelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. 
De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise 
afvigelser i forhold til realiserede tal.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet 
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med 
salget.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv. 

Regnskab og budget for Region Nord
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Danske Vandværker Region Nord

Resultatopgørelse

- 9 -

Note

Realiseret
2022  

kr. 

Budget
2022 

(ej 
reviewet)

kr. 

Realiseret
2021  

kr. 

Nettoomsætning 1 310.441 310.441 154.624
Bruttoresultat 310.441 310.441 154.624

Administrationsomkostninger 2 -372.404 -350.781 -356.425
Resultat før finansielle poster -61.963 -40.340 -201.801

Finansielle omkostninger 3 -8.295 -5.660 -8.889

ÅRETS RESULTAT -70.258 -46.000 -210.690

Resultatopgørelse 
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Danske Vandværker Region Nord

Balance 31. december 2022

- 10 -

Note
2022
kr. 

2021
kr. 

AKTIVER

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.250 0
Andre tilgodehavender 4 1.347 14.961
Kortfristede tilgodehavender 7.597 14.961

Likvide beholdninger 5 679.408 755.778

OMSÆTNINGSAKTIVER 687.005 770.739

AKTIVER 687.005 770.739

Balance
31. december 2022

Regnskab og budget for Region Nord
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Danske Vandværker Region Nord

Balance 31. december 2022

- 11 -

Note
2022
kr. 

2021
kr. 

PASSIVER

Overført resultat 6 671.981 742.239
EGENKAPITAL 671.981 742.239

Leverandører af varer og tjenesteydelser 15.024 28.500
Kortfristede gældsforpligtelser 15.024 28.500

GÆLDSFORPLIGTELSER 15.024 28.500

PASSIVER 687.005 770.739

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 7
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Danske Vandværker Region Nord

Noter

2022 2021

- 12 -

1. Nettoomsætning
Regionstilskud 310.441 154.624

310.441 154.624

2. Administrationsomkostninger
Bestyrelseshonorar 108.781 97.526
Bestyrelsesmøder 64.165 53.878
Øvrige møder 27.986 38.724
Beklædning 4.802 7.919
Kursus 12.540 12.705
Temamøder og firmabesøg 0 3.123
Gebyrer 5.322 4.986
Danløn 968 998
Telefon og it 9.327 8.565
Revisorhonorar 10.400 10.285
Repræsentation 7.030 8.073
Vandværkssamarbejde 38.853 5.306
Småanskaffelser/inventar 4.660 0
Generalforsamling, netto 77.570 104.337

372.404 356.425

3. Finansielle omkostninger
Renteudgifter til pengeinstitut 8.295 8.889

8.295 8.889

4. Andre tilgodehavender
Tilgodehavende moms 1.347 14.961

1.347 14.961

5. Likvide beholdninger
Spar Nord 679.408 755.778

679.408 755.778

Noter
Danske Vandværker Region Nord

Noter

2022 2021

- 13 -

6. Overført resultat
Saldo primo 742.239 952.929
Årets resultat -70.258 -210.690
Saldo ultimo 671.981 742.239

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er ikke stillet sikkerhed i aktiver opført i nærværende årsrapport.

Regnskab og budget for Region Nord
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Danske Vandværker Region Nord

Noter

2022 2021

- 13 -

6. Overført resultat
Saldo primo 742.239 952.929
Årets resultat -70.258 -210.690
Saldo ultimo 671.981 742.239

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er ikke stillet sikkerhed i aktiver opført i nærværende årsrapport.
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Budget 2023
Danske Vandværker Region Nord

Fremlagt fremlagt Forslag
Budget GF 2021 GF 2022 2024

Budget Budget Budget 
2022 2023 2024

Resultatopgørelse

Regionstilskud 310.441 318.501 322.609
Indtægter i alt 310.441 318.501 322.609

Bestyrelseshonorar 108.781 111.605 113.044

Aktiviteter
Bestyrelsesmøder 35.000 50.000 50.000
Kursus / Firmabesøg 15.000 20.000 20.000
Vandværkssamarbejde (Vandråd) 80.000 50.000 50.000
Generalforsamling 65.000 70.000 80.000
Øvrige møder 20.000 20.000 30.000
Aktiviteter i alt 215.000 210.000 230.000

Administrationsudgifter
Beklædning 2.000 2.000 4.000
Danløn/abonnementer 1.000 5.000 5.000
Porto / Gebyrer 1.000 1.000 2.000
Repræsentation 5.000 6.000 8.000
It, bredbånd og telefoni 5.000 5.000 5.000
Kontorartikler 1.000 1.000 1.000
Småanskaffelser 0 0 3.000
Revisorhonorar 12.000 12.000 11.000
Administrationsudgifter i alt 27.000 32.000 39.000

Renter udgifter 5.660                    10.000 0
Renter i alt 5.660                    10.000                  0

Resultat -46.000                 -45.104                 -59.435

Regnskab og budget for Region Nord
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På regionens generalforsamling 
er der valg til Teknisk Forum
Teknisk Forum er vores tekniske videntank, 
som mødes fire gange om året for at samle 
og dele viden og erfaringer om tekniske 
aspekter i vandsektoren. 

Forummet kommunikerer iagttagelser og 
viden om vandforsyningsteknisk til sekre-
tariatet, der sørger for, at viden formidles i 
diverse medier til gavn for alle medlemmer 
i Danske Vandværker. 

Det er Danske Vandværkers landsbesty-
relse, der formulerer de faglige og tekniske 
emner, som Teknisk Forum arbejder med. 

Valg 
I Teknisk Forums kommissorium kan du 
læse mere om, hvordan man stiller op til 
valg. 

Find kommissoriet på danskevv.dk > Om os 
> Organisation > Teknisk Forum 

Valg til Teknisk Forum

 

Årsberetning for 
Teknisk Forum

Find årsberetningen for 
2022 på danskevv.dk > 
Om os > Organisation > 
Teknisk Forum 

I 2023 arbejder Teknisk Forum blandt andet med: 
• PFAS – overblik over rensemetoder og leverandø-

rer samt muligheder 

• Opdatering af Det Topmoderne Vandværk med 
nye muligheder  

• GIS LER2 – guide til løsninger og krav samt 
erfaringer med diverse løsninger til artikler 

• Digitalisering – overblik over muligheder og 
løsninger, drøftelse af udviklingsmuligheder og 
behov samt test af løsninger 

• NIS2 og fysisk sikring – guide om og input til 
beredskab og skabeloner samt bidrage til drøftel-
ser om NIS2 

• Vedvarende energi blandt andet solceller, sol-
varme, vindmøller, geotermi og jordvarme – guide 
om løsninger og muligheder 
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Vidste du, at Teknisk Forum har bidraget til en lang række værktøjer, kataloger og 
artikler, som du kan bruge i arbejdet på dit vandværk?  

Det topmoderne vandværk – hvad er værd at overveje, hvis I skal bygge nyt? Find 
værktøjet på danskevv.dk > Viden > Drift og teknik > Vedligehold og tilsyn > Det 
topmoderne vandværk 

Energisparekatalog med gode råd til at sænke energiforbruget 
Find kataloget på danskevv.dk > Viden > Grøn omstilling > Energioptimering > 
Sænk energiforbruget på vandværket 

Katalog om blødgøring af drikkevand – hjælp til jer der overvejer at etablere 
central blødgøring på vandværket. Find kataloget på danskevv.dk > Viden > Drift 
og teknik > Blødgøring > Blødgøring af drikkevand  

Værktøj til beregning af konsekvensen af storforbrugeres frakobling.  
Find værktøjet på danskevv.dk > Viden > Administration og økonomi > Regnskab og 
finansiering > Frakobling af storforbrugere 
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Arrangementer i regionen

Arrangementer Dato

Pesticider og rensemetoder 21. marts 

Messe (Aars) 31. marts 

Generalforsamling 1. april 

Ledernetværk (2 dage) 25. maj 

Det gode bestyrelsesarbejde (grundlæggende kursus) 14. september 

Vandværksøkonomi og bogføring 21. september 

Driftskursus (2 dage) 27. september 

Evaluering og udvikling af bestyrelsesarbejdet (udvidet kursus) 10. oktober 

Beredskabsøvelser 24. oktober 

Hygiejnekursus 9. november 

Ledernetværk (2 dage) 2. november 

Vandværksjura og regler 15. november 

Netværk for administrative ansatte 6. december 

Bestyrelsen

Bestyrelsen Drift Håndværker Kommunal Administration

Drift Administration

Sted

RegionVirksomheds 
besøg

tema

Webinar

Webinar

Online 
møder

online 
kursus

General
besty-
relsesmød
er

Netværk
Messer

HeldagsDatoVidergåendeLovpligtige Anbefalet Aften
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Find dit kursus og tilmeld dig på danskevv.dk > Arrangementer 

Vidste du…  
at du kan købe optagelser af udvalgte webinarer? 

Nu kan du blive klædt på til arbejdet i dit lokale vandværk.  
 
Køb webinarer med grundlæggende viden om arbejdet i vandværket. Der er noget til dig, der 
er ny i bestyrelsen, og til dig med flere års erfaring. 

Når du køber et webinar, kan du se det, når det passer dig – og du skal ikke vente på, at det 
eventuelt bliver udbudt igen. 

Se udvalget af webinarer og hvordan du køber dig adgang på vores hjemmeside under Ar-

rangementer.
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Anbefalet Lovpligtigt Supplerende Videregående 

              Webinar Dato

Få styr på udbudsreglerne 20. marts 

Overboring - Hvad er det egentligt? 23. marts 

Den dårlige betaler 30. marts 

Den dårlige betaler 11. april 

Graveskader 12. april 

Lær at udnytte jeres vandbehandlingsdata 18. april

Kontrolprogram - indhold, fornyelse, ændring og lovkrav 24. april

Persondata 26. april 

Folkevalgt revisor - hvad er din opgave? 10. maj 

Gæsteprincippet 16. maj 

Forsikringer og bestyrelsesansvar 25. maj 

De vigtigste værktøjer til det gode bestyrelsesarbejde 30. maj 

Grundlæggende vandforsyning 8. juni 

Beredskabsplan: Sådan håndterer I en krise 12. juni 

Ny i bestyrelsen 13. juni 

Skab effektive bestyrelsesmøder 19. juni 

Er I sikret imod hackerangreb? 12. september 

Graveskader 18. september 

Gæsteprincippet 25. september 

Vandanalyser, lovkrav og risikovurdering 28. september 

Konflikthåndtering 2. oktober 

Regulativ problemstillinger 9. oktober 

HR-værktøjer 23. oktober 

Grundvandsovervågning og pesticider 1. november 

Kommuniker med dine forbrugere - via digitale medier 2. november 

Folkevalgt revisor - hvad er din opgave? 13. november 

Udvidet drift 21. november 

Drømmen om en ny indvindingsboring 28. november 

Bestyrelsen

Bestyrelsen Drift Håndværker Kommunal Administration

Drift Administration

Sted

RegionVirksomheds 
besøg

tema

Webinar

Webinar

Online 
møder

online 
kursus

General
besty-
relsesmød
er

Netværk
Messer

HeldagsDatoVidergåendeLovpligtige Anbefalet Aften

Der tages forbehold for ændringer
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Det får du for dit kontingent

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 beslutningsta-
gerne – 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  3.125 kr. 
Udpumpet m3 vand = 
94.691 x 0,0368  kr. 3.484,62 kr. 
Antal forbrugere = 760 x 2,45 kr. 1.862,00 kr. 
Kontingent i alt 8.471,62 kr. 

Kontingent i 2023 

Dit kontingent består af tre satser:

Grundsats:  3.125  kr. 

Antal forbrugere:  2,45  kr. pr. forbruger

Udpumpede m3 vand: 0,0368 kr. pr. m3
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Note
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Note
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Solrød Center 20 C         www.danskevv.dk
2680 Solrød Strand         info@danskevv.dk


