
 

INVITATION TIL 
GENERALFORSAMLING 

Young Water Professionals Denmark (YWPDK) inviterer hermed alle YWPDK medlemmer til at 

deltage i netværkets stiftende generalforsamling. Formålet med generalforsamlingen er at vedtage 

netværkets forfatning og vælge en bestyrelse, så netværket endeligt officielt kan stiftes. 

MEDLEMSSKAB AF YWPDK er gratis og åben for alle professionelle inden for vandsektorerne under 

35 år bosat i Danmark. For at registrere sig som medlem skal man blot sende en e-mail med følgende 

information til info@ywp.dk: 

 Fulde navn 

 Fødselsdag 

 Organisation eller arbejdsplads 

 Faglig/akademisk baggrund 

 

 

GENERALFORSAMLINGEN FOREÅGR DEN 23. MAJ 2014 KL. 13.00 TIL 17.00 PÅ 

Comwell Kolding 

Skovbrynet 1 

6000 Kolding 

 

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig. Tilmeldelse sker ved at sende en e-mail til 

info@ywp.dk senest fredag den 16. Maj. 

 

DANVA inviterer desuden alle YWPDK medlemmer, som deltager i YWPDK generalforsamlingen til 

ligeledes at deltage i DANVAs årsmøde om fredagen fra 9.00-13.00. Deltagelse er gratis, men 

tilmelding nødvendig. Tilmelding sker sammen med registrering til YWPDK generalforsamling. 

 

 

Er du interesseret i at stille op til COUNTRY CHAPTER STEERING COMMITTEE (netværkets 

bestyrelse), skal du sende en skriftlig anmodning herom til info@ywp.dk senest fredag den 16. Maj. 

Der er ti pladser i bestyrelse inklusiv to suppleanter. Kandidater til bestyrelsen skal have en kort tale 

klar i tilfælde af kampvalg og skal kunne deltage i det efterfølgende bestyrelsesmøde samme aften 

fra 17.30 til 20.00. Bestyrelsesmedlemmer skal være/blive medlemmer af IWA.   

 



 

DAGSORDEN 
Ankomst og networking 13.00-14.00 

 

 

GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN 

14.00-17.00 

 

1. Velkommen ved Trine Stausgaard Munk (Rambøll) 

2. IWA i Danmark ved Helle Katrine Andersen (DANVA) 

3. Valg af ordstyrer og referent 

4. Præsentation og vedtagelse af YWPDK vedtægter ved Karolina Tatari (DTU) 

5. Præsentation og valg af bestyrelsesmedlemmer 

6. Præsentation og vedtagelse af budget ved Gudny Bredtoft (Rambøll) 

7. Diskussion af YWPDK formål og mission 

8. Diskussion af IWA Strategic Plan 2014-2018 

9. Andet 

 

 


