
Onsdag 19. april 2023 
Ringsted Kongrescenter  
Nørretorv 45  
4100 Ringsted 

Indkaldelse til 
generalforsamling

Danske 
Vandværker
Øst



2  | Danske Vandværker Danske Vandværker | 3

Indhold

3 Forord

4 Året der gik i regionen 

6 Generalforsamling 

8 Dagsorden

9 Program

10 Bestyrelsen i Danske Vandværker Øst

12 Organisationsdiagram

14 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

16 It-sikkerhed 

18 Regnskab og budget for Region Øst

22 Valg til Teknisk Forum

24 Arrangementer i regionen

26 Det får du for dit kontingent



Danske Vandværker | 3

Indkaldelse til generalforsamling i Regi-
on Øst og valg til Teknisk Forum onsdag 
den 19. april 2023 
Vi starter kl. 16.30 med kaffe, registrering 
og orientering ved vores landsformand Jan 
Andersen og direktør Susan Münster. 

Herefter er der middag, og vi anmoder om, 
at man er tilbage i salen til vores ordinære 
generalforsamling kl. 19.30. 

Online deltagelse 
Det er i henhold til vedtægterne også mu-
ligt at deltage online i generalforsamlingen. 
Der skal dog være mindst 10 vandværker, 
der ønsker dette, før det giver mening/
værdi at gennemføre dette. 

Online deltagelse begynder ligeledes kl. 
16.30, hvor systemet kan testes. 

Vi håber, at mange af regionens vand-
værksfolk vil deltage i årets generalforsam-
ling både fysisk og online. 

Deltagelse og registrering 
Deltagelse i arrangementet i Ringsted er 
gratis, men eventuelt afbud bedes meddelt 
til foreningen, så vi kan justere antallet af 
spisende gæster. Dette skal ske senest den 
31. marts 2023. 

Hvert vandværk skal ved ankomsten til 
Ringsted Kongrescenter registrere sig ved 
at oplyse vandværkets navn. 

Ved registreringen får hvert vandværk ud-
leveret et sæt stemmesedler (uanset antal 
deltagere). 

Til eventuel onlinedeltagelse vil deltagerne 
senest dagen inden generalforsamlingen 
modtage en mail med et link til online 
opkobling. 

Bestyrelsens beretning for 2022 består 
primært af de artikler, som kan læses her i 
indkaldelsen.  

Vel mødt 
Onsdag 19. april på Ringsted Kongres-
center, Nørretorv 45, 4100 Ringsted. 

Tilmelding: danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamling

Forord
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Året der gik i regionen 

Året der gik i Region Øst 
Af regionsformand Jens Ejnar Kristensen   

Umiddelbart efter sidste generalforsamling 
valgte vores daværende formand Søren 
Hvilshøj at trække sig fra bestyrelsen. Jeg 
vil gerne benytte lejligheden til at takke 
Søren for sin store indsats for foreningen. 
Søren var medlem af bestyrelsen i Region 
Øst i 14 år, fra 2007 til 2022, først i Region 
Øst senere også som medlem af landsbe-
styrelsen fra 2008, hvor han sad frem til 
2022.  

I henhold til vores vedtægt konstituerede 
bestyrelsen sig på sit første bestyrelses-
møde efter generalforsamlingen, og det 
gav denne fordeling af ansvarsområder og 
poster: 

• Formand: Jens Ejnar Kristensen 
• Næstformand og kasserer: Neel Ploug 

Olsen  
• Dirigent på bestyrelsesmøder: Jens 

Andreasen  
• Vandrådsansvarlig: Hans Erik Pedersen  
• Kursusansvarlig og sekretær: Jørgen 

Bruun  
• Kursusudvalg i Region Øst  

Jørgen Bruun (formand)  
Vicki Wellendorph Winsløv   
Jens Andreasen  
Neel Ploug Olsen  
Jens Ejnar Kristensen 

• Besøgsudvalg   
Jens Andreasen   

Hans Erik Pedersen 
• Bestyrelsesmedlemmer 
 Dorte Bøge Sørensen (valgt til kasserer  
 fra januar 2023) 
 Jens Haagensen (Bornholm) 
 Vicki Wellendorph Winsløv  
• Bestyrelsessuppleant   

Flemming Møller 

Formand og næstformand har, som det 
fremgår af vores vedtægt, automatisk en 
plads i landsbestyrelsen for Danske Vand-
værker.  

På et ekstraordinært landsbestyrelsesmøde, 
der blev afholdt i forbindelse med repræ-
sentantskabsmødet i juni, blev Jan Ander-
sen fra Region Nord valgt til landsformand 
og jeg som næstformand. 

Herefter har der været mange aktiviteter: 
Covid-19 situationen betød, at vi var nød-
saget til at skubbe messen i Roskilde fra 
januar til maj 2022. Det var en stor succes 
med 84 solgte stande og over 400 besø-
gende vandfolk, ikke langt fra succesåret 
2019, hvor der var 538 besøgende og 90 
solgte stande. 

I år er vi tilbage på sporet med messe i 
januar 2023 med cirka 530 besøgende og 
85 solgte stande.
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I forbindelse med Folkemødet på Born-
holm havde vi, sammen med sekretaria-
tet og repræsentanter fra Region Nord, 
en hyggelig formiddag på Klemensker 
Vandværk, hvor vi fik rig mulighed for at 
få en konstruktiv snak med de fremmødte 
vandværker. En stor tak til Klemensker 
Vandværk. 

I øvrigt deltog Danske Vandværker i en 
række events og debatter blandt andet 
sammen med DANVA. I år vil vi også være 
til stede. Region Øst planlægger at holde 
et fyraftensarrangement fredag aften den 
16. juni, så er I til Folkemødet eller bor i 
nærheden, så håber vi, at I har lyst til at 
kigge forbi. Vi sender mere information, når 
vi nærmer os.  

I 2022 havde vi to virksomhedsbesøg. Ved 
besøget hos Kalundborg Forsyning over-
fladevandværk deltog 64 vandværksfolk. 
Anlægget er nu det eneste overfladevand-
værk i Danmark. Med den rivende udvik-

ling, der er i Kalundborg, forventer de at 
levere lige så meget vand som Århus Vand 
i 2030. Så også her er der fokus på, hvor 
fremtidens vandressourcer skal komme fra. 
En stor tak til Kalundborg Forsyning. 

I august havde vi et virksomhedsbesøg til 
Grundfos i Wahlstedt Tyskland, hvor alle 26 
pladser var booket. Vi takker for den store 
tilslutning og den positive feedback. Også 
her en stor tak til Grundfos.  

I september var København værtsby og 
stod for afholdelsen af IWA (Internatio-
nal Water Association). I den forbindelse 
havde vi et temamøde med fokus på de 
udfordringer, vi og landene omkring os står 
overfor nu og i fremtiden, herunder: 
• Vandressourcer til rådighed, kvantitativ 

og kvalitativ for vandforsyning 
• Nedbør 
• Datadrevet forsyning og hvad kan vi 

bruge det til 
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I oktober og november blev der afholdt 
temadage i henholdsvis Nykøbing Falster 
og Roskilde, hvor emnerne favnede bredt: 

• Folkevalgt revisor og bogføringsloven 
• Elektroniske vandmålere 
• LER2 hvor langt er vi 
• Vandforsyning i fremtiden 
• Hvad rør sig politisk 

Der var stor spørgelyst fra de mange 
deltagere, en tak til de fremmødte og til 
indlægsholderne. 

Vi har afholdt syv bestyrelsesmøder, hvoraf 
et var digitalt, to kursusudvalgsmøde i 
regionsregi. 

Den 29. marts 2023 har vi indkaldt til regi-
onvandrådsmøde. 

BNBO – det helt store fokusområde 
Et af de helt store diskussionsemner i det 
forgangne år har været foreningens indsats 

omkring BNBO. Hvordan kan foreningen 
bedst hjælpe medlemmerne? I 3. kvartal 
blev der afviklet 15 BNBO-arrangementer 
på landsplan. 

I Region Øst prøvede vi også at lave to 
drop in-møder. Fremmødet var begrænset, 
men det er klart min opfattelse, at de frem-
mødte fik god og brugbar vejledning.  

Vi er opmærksomme på, at det at indgå 
frivillige aftaler ikke er nemt, især når vi 
møder modstand fra landmænd, som strit-
ter imod eller har uforenelige krav. Nogle 
vil måske tænke, at et statsligt påbud fra 
Miljøstyrelsen var det letteste. 

Foreningen støtter, ligesom DANVA, 
Landbrug & Fødevarer og Kommunernes 
Landsforening, at der lokalt indgås frivil-
lige aftaler. Frivillige aftaler vil utvivlsomt 
være mere fleksible, de kan tilpasses lokale 
forhold og særlige ønsker fra landmand 
og vandværker. Alternativet kan ende med 

Generalforsamling 
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topstyring og påbud. Men det hedder frivil-
lige aftaler, og der skal to til tango. 

Danske Vandværker arbejder med fire 
strategiske spor  
Digitalisering, Kvalitetsbevidst og kompe-
tent drikkevandsforsyning, Grøn omstilling 
og Opbakning til forbrugerejerskab.  

I Region Øst støtter bestyrelsen op om de 
strategiske spor blandt andet ved at støtte 
op om de mange kurser, som sekretaria-
tet udbyder. Desværre er der mange af 
kurserne, der bliver aflyst som følge af for 
få deltagere. 

I efteråret blev der gennemført en kursustil-
fredshedsundersøgelse. Jeg håber, der var 
mange, der fik svaret og kom med input, så 
vores kursusudvalg og sekretariat har noget 
at arbejde videre med. For det er jo vigtigt, 
at kursusudbuddet afspejler behovet. 

Vi støtter også op om arbejdet i vandrå-
dene. I 2022 var der desværre ikke nok 
tilmeldte til regionsvandrådsmødet, måske 
et efterslæb af Covid-19. Vi har lagt os i se-
len og håber derfor meget på opbakning til 
regionsvandrådsmødet den 29. marts 2023.   

I takt med at vi bliver mere digitale, både 
når vi taler styring og overvågning men 
også på de administrative platforme, bliver 
kravene vedrørende it-sikkerhed stadig 
vigtigere. Vand er ved implementeringen 
af NIS2 blevet kritisk infrastruktur. Det kom-
mer til at påvirke mange af vores medlem-
mer og stiller også nye krav til, hvordan vi 
håndterer it fremadrettet. Heldigvis har rig-

tig mange godt styr på it-sikkerheden, og 
jeg kan kun anbefale at benytte de værktø-
jer, som sekretariatet stiller til rådighed. 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen 
for et godt samarbejde. En særlig tak til 
Jens Andreasen, der efter mange års tro 
tjeneste ønsker at træde ud af bestyrelsen. 
Jens blev valgt ind i bestyrelsen tilbage i 
1990'erne og har været tilknyttet Snoldelev 
Vandværk siden 1984. 

Jeg vil også rette en tak til Flemming Møl-
ler, der har valgt at stoppe som suppleant. 

Tak til hele bestyrelsen for deres gode og 
inspirerende indsats i året, der er gået. 
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Valg af stemmetæller 

1 Valg af dirigent 

2 Bestyrelsens beretning  

3 Indkomne forslag 

4 Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

5 Godkendelse af regionens budgetoplæg 

6 Valg af bestyrelsen. På valg er: 
Jens Ejnar Kristensen (villig til genvalg) 
Jørgen Bruun (villig til genvalg) 
Vicki Wellendorph Winsløv (har meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrel-
sen. Der skal vælges en ny for tre år) 
Jens Andreasen (har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Der skal 
vælges en ny for et år) 

7 Valg af suppleanter. På valg er: 
Flemming Møller (ikke villig til genvalg)  
Ledig post 

8 Valg til revisor og revisorsuppleant. På valg er: 
Revisor: Gert Bigum (villig til genvalg) 
Revisorsuppleant: Jens Gammelgaard (villig til genvalg)  

9 Teknisk Forum, herunder beretning fra Teknisk Forum og valg af medlem 
samt suppleant. På valg er: 
Medlem: Henrik Pedersen (villig til genvalg)   
Suppleant: Max Christensen (villig til genvalg) 

10 Eventuelt 

Generalforsamling
Onsdag den 19. april 2023 kl. 19.30 
Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 45, 4100 Ringsted 

Dagsorden
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16.30 - 17.15 
Kaffe/te og registrering af stemmesedler samt  
systemtest for online deltagere 

17.15 - 18.00 
Indlæg ved landsformand Jan Andersen og direktør 
Susan Münster 

18.00 - 19.30 
Middag 

19.30 - ca. 21.30 
Ordinær generalforsamling i Øst  
• Formand Jens Ejnar Kristensen fremlægger: 

Bestyrelsens beretning for Danske Vandværker 
Region Øst 

• Indlæg ved formand for Teknisk Forum, Niels 
Rasmussen:  
Beretning til Teknisk Forum 

Niels Rasmussen

Program

Tilmeldingsfrist: 
Tilmeld dig senest den

 31. marts 2023

Tilmelding: 
Deltagelse i generalforsamling og middag er gratis. 
Af hensyn til bespisningen bedes du tilmelde dig/
melde afbud senest den 31. marts 2023 på  
danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamling 

Program

Susan Münster

Jan Andersen

Jens Ejnar 
Kristensen
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Bestyrelsen i Danske Vandværker Øst

Jens Ejnar Kristensen – Rudersdal 
Medlem af landsbestyrelsen 
Formand i Region Øst 
Biskop Svanes Vej 16
3460 Birkerød
Tlf.: 23 40 94 90
Mail: jek@danskevv.dk

Neel Ploug Olsen – Næstved
Medlem af landsbestyrelsen 
Næstformand i Region Øst 
Slettevej 1D, Gelsted
4160 Herlufmagle
Tlf. 40 33 33 15
Mail: nol@danskevv.dk

Dorte Bøge Sørensen – Odsherred 
Kasserer 
Fjordvej 8 
4534 Hørve 
Tlf.: 61 66 89 24 
Mail: dbs@danskevv.dk 

Hans Erik Pedersen – Guldborgsund
Vandrådsansvarlig 
Holebyvej 6
4894 Øster Ulslev
Tlf.: 40 60 40 80
Mail: he@danskevv.dk

Jens Andreasen - Roskilde 
Bestyrelsesmedlem 
Mosevænget 7, Snoldelev 
4621 Gadstrup 
Tlf.: 40 47 55 73 
Mail: ja@danskevv.dk 

Danske Vandværker 
Øst

508 vandværker

50.511.099 m3 vand 
udpumpet
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Jens Haagensen – Bornholm 
Bestyrelsesmedlem 
Fyrrevej 6 
3730 Nexø 
Tlf.: 51 83 58 80 
Mail: jha@danskevv.dk 

Jørgen Bruun – Kalundborg
Bestyrelsesmedlem
Rugvænget 26
4270 Høng
Tlf.: 60 49 42 27
Mail: jb@danskevv.dk

Vicki Wellendorph Winsløv – Møn
Bestyrelsesmedlem 
Hårbøllevej 98 
4792 Askeby 
Tlf.: 23 90 08 14 
Mail: vww@danskevv.dk 

Flemming Møller – Lolland
Suppleant 
Nakskov Landevej 70 
4970 Rødby 
Tlf.: 50 75 84 24 
Mail: flemming@nl70.dk 

7

6

8

9
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Organisationsdiagram

 
REPRÆSENTANTSKAB
Foreningens højeste myndighed 
består af bestyrelsesmedlemmerne fra 
foreningens fem regionsbestyrelser og 
leverer medlemmer til ad hoc-udvalg, 
vandrådsforum og kursusudvalg. 
Repræsentantskabet deltager årligt 
i to repræsentantskabsmøder og et 
seminar og modtager altid lands-
bestyrelsesmaterialet samtidig med 
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, 
vandværksbesøg, virksomhedsbesøg 
m.v. såvel regionalt som kommunalt og 
står for kontakt til vandråd. 

Regionsbestyrelsen i Øst drøfter 
på sine bestyrelsesmøder 
landsbestyrelsens kommende 
agenda grundigt igennem, så 
formand og næstformand kan 
viderebringe regionens synsvinkler til 
beslutningsprocessen.

Udførende og ekstern kommunikation

Overordnede ledelse

Højeste myndighed

Udførende og ekstern kommunikation

Overordnede ledelse

Højeste myndighed

Udførende og ekstern kommunikation

Overordnede ledelse

Højeste myndighed
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LANDSBESTYRELSE
Består af formand og næstformand fra 
hver region.
 
Formål: Har den overordnede 
ledelse af foreningen under ansvar 
overfor repræsentantskabet og 
udøver denne ved beslutninger på 
bestyrelsesmøderne.
 
Opgave: Træffer de overordnede 
politiske og administrative beslutninger. 
Landsbestyrelsen ansætter og 
afskediger direktøren.

SEKRETARIAT
Landsbestyrelsens beslutninger 
effektueres via sekretariatet.
 
Direktøren har ansvaret for foreningens 
daglige drift med ansvar umiddelbart 
overfor landsformanden. 

Direktøren ansætter og afskediger 
sekretariatets medarbejdere.
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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  

Danske Vandværker | 15
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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. 

1

2

4

8

9

12

15

16

19

22

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.



18  | Danske Vandværker Danske Vandværker | 19

Resultatopgørelse
Regnskab og budget for Region Øst

 

 

 

Danske Vandværker Øst

Resultatopgørelse

2022

Ikke
revideret

budget
2022 2021

Note DKK t.DKK DKK

1 Nettoomsætning 497.123 439 219.144

2 Bestyrelsesmøder -61.927 -35 -28.376
3 Kursusaktiviteter -54.491 -12 -19.179
4 Regionsvandrådsmøder, temalørdage mv. -122.287 -100 0
5 Regionsgeneralforsamlinger -47.359 -115 -70.683
6 Administrationsomkostninger -56.180 -30 -41.982

Honorar bestyrelse -198.288 -199 -155.359

Resultat af primær drift -43.409 -52 -96.435

Finansielle omkostninger -8.879 -6 -7.815

Finansielle poster i alt -8.879 -6 -7.815

Årets resultat -52.288 -58 -104.250

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat -52.288 -58 -104.250

I alt -52.288 -58 -104.250

10

Denne resultatopgørelse og balance er et uddrag af Regions Østs årsregn-
skab for 2022 med det reviderede regnskab. Find årsrapporten i sin fulde 
længde på danskevv.dk > Om os > Organisation > Region Øst > Generalfor-
samlinger i Region Øst
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Balance

 

 

 

Danske Vandværker Øst

Balance

PASSIVER

31.12.22 31.12.21

Note DKK DKK

Overført resultat 701.524 753.812

Egenkapital i alt 701.524 753.812

8 Leverandører af varer og tjenesteydelser 13.500 13.250
9 Anden gæld 13.012 0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 26.512 13.250

Gældsforpligtelser i alt 26.512 13.250

Passiver i alt 728.036 767.062

10 Eventualforpligtelser
11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

12

 

 

 

Danske Vandværker Øst

Balance

AKTIVER

31.12.22 31.12.21

Note DKK DKK

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.750 0
7 Andre tilgodehavender 25.216 34.615

Tilgodehavender i alt 34.966 34.615

Indestående i kreditinstitutter 693.070 732.447

Likvide beholdninger i alt 693.070 732.447

Omsætningsaktiver i alt 728.036 767.062

Aktiver i alt 728.036 767.062

11
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Regnskab og budget for Region Øst

Budget

2024 2023 2022
Noter Indtægter Bemærkninger

Regionstilskud 457.226 451.402 439.000
 Temadage  

Virksomhedsbesøg
 Vandrådsmøde
 Generalforsamling

I alt 487.226 481.402 484.000

Driftsomkostninger
1 Bestyrelseshonorar 180.080 177.787 199.000 Besluttes af landsledelsen: Fordeles på 

følgende  roller: Formand, Næstformand, 
Kasserer, Sekretær, Vandrådsansvarlig, 
Kursusansvarlig og bestyrelsesmedlem

 Befordring 25.000 25.000 15.000 Bestyrelsesmedlemmernes kørsel efter 
statens takster

2 Forplejning 120.000 120.000 118.000 Konteres på mødetyper: bestyrelsesmøder, 
generalforsamling, temadage, 
vandsrådsmøder, virksomhedsbesøg, 
udvalgsmøder m.v.3 Lokaleomkostninger 60.000 60.000 56.000 Konteres på mødetyper: bestyrelsesmøder, 
generalforsamling, temadage, 
vandsrådsmøder, virksomhedsbesøg, 
udvalgsmøder m.v.Kontorartikler 7.700 7.700 7.000

Porto og gebyrer  4.000 4.000 4.000
Gaver  7.500 7.500 0

4 Abonnementer/faglitt. 11.000 11.000 10.000 Bestyrelsesportal, økonomisystem m.v.
5 Småanskaffelser 11.000 11.000 10.000

Revision 17.600 17.600 16.000
6 Ekstern bistand 83.900 84.900 84.000 Oplægsholdere, dirigent til 

generalforsamlingen m.v.
I alt 527.780 526.487 519.000

Finansielle omkostninger  
Renter 8.000 8.000 6.000
I alt 8.000 8.000 6.000

Årets resultat -48.554 -53.085 -41.000

30.000

Danske Vandværker Region Øst - Budget

45.00030.000
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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

 

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 

Årsberetning for 
Teknisk Forum

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

Regionsvandrådsmøde 29. marts 

Generalforsamling 19. april 

Driftskursus (2 dage) 9. maj 

Ledernetværk (2 dage)  25. maj 

Hygiejnekursus 31. maj 

Hygiejnekursus for håndværkere 7. juni 

Folkemødet på Bornholm 15.-17. juni

Opgrader din viden om drift og hygiejne 20. juni 

God hygiejne ved ledningsarbejde 7. september 

Det gode bestyrelsesarbejde (grundlæggende kursus) 20. september 

Vandværksøkonomi og bogføring 4. oktober 

Driftskursus (2 dage) 11. oktober 

Evaluering og udvikling af bestyrelsesarbejdet (udvidet kursus) 11. oktober 

Boringens liv - fra ansøgning til sløjfning 26. oktober 

Temalørdag (Nykøbing Falster) 28. oktober 

Hygiejnekursus 31. oktober 

Ledernetværk (2 dage)  2. november 

Beredskabsøvelser 8. november 

Temalørdag (Roskilde) 11. november 

Hydrogeologi 23. november 

Netværk for administrative ansatte 29. november 

Vandværksjura og regler 30. 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

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

              Webinar Dato

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



26  | Danske Vandværker Danske Vandværker | 27

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



Solrød Center 20 C          www.danskevv.dk
2680 Solrød Strand         info@danskevv.dk


