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CEL 

Vedr.: Bestyrelsesarbejdet i DANVA, Dansk Vand- og 
Spildevandsforening 

DANVAs bestyrelse afholder normalt 4 fastsatte møder om året. Som udgangspunkt afholdes 

møderne i foreningens domicil, Vandhuset, beliggende Godthåbsvej 83 i Skanderborg, eller i 

foreningens kontor i København, p.t. Ny Kongensgade 10. Et møde afholdes dog i tilknytning til 

foreningens årlige generalforsamling og årsmøde, der afholdes på skiftende lokaliteter i landet.  

Typisk holdes derudover i løbet af året et dagsseminar sammen med foreningens netværk og 

evt. et strategiseminar for bestyrelsen. Det forventes endvidere at bestyrelsesmedlemmer del-

tager i foreningens regionalmøder i egen region (normalt én møderække om året) i det omfang 

det er muligt. 

 

DANVAs bestyrelse kan frit deltage i foreningens dagsarrangementer herunder faglige arrange-

menter, eksempelvis temadage. For deltagelse i faglige arrangementer med overnatning betaler 

DANVAs bestyrelse for sin deltagelse. Deltagelse i møder med samarbejdspartnere, politikere 

m.v. varetages som oftest af bestyrelsens formand eller næstformand, men de øvrige medlem-

mer af bestyrelsen kan deltage i det omfang det findes relevant. Tilsvarende er der tradition for, 

at foreningens mærkesager fordeles blandt bestyrelsens medlemmer bl.a. i forhold til pressear-

bejde m.v. 

 

DANVAs bestyrelse består af 15 medlemmer inkl. formanden. 8 medlemmer udgøres af besty-

relsesrepræsentanter fra DANVAs stemmeberettigede medlemmer og 7 medlemmer udgøres af 

ansatte fra DANVA stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsens formand, der vælges direkte 

af generalforsamlingen, kan være bestyrelsesrepræsentant eller ansat ved et af DANVAs med-

lemmer. Bestyrelsen inkl. formanden er valgt for en 4-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig 

selv med næstformand efter valg. 

 

DANVAs bestyrelse har traditionelt arbejdet efter konsensus-princippet. Det har således gennem 

mere end 20 år ikke været nødvendigt at stemme i DANVAs bestyrelse. Bestyrelsen fastsætter i 

øvrigt ved sit første ordinære bestyrelsesmøde en forretningsorden for sit arbejde. Den afgåen-

de bestyrelse har drøftet, at den nye bestyrelse hensigtsmæssigt kunne lave en kompetence-

kortlægning for at sikre at bestyrelsen rummer de relevante kompetencer i forhold til bestyrel-

sens overordnede ansvar og opgaver. 

 

Centrale opgaver for DANVAs bestyrelse i den umiddelbare fremtid vil være i forhold til igang-

værende domstolssag om beskatning af vandsektoren, regeringens forsyningsstrategi, forbere-

delse af den internationale verdenskongres IWA2020, medlemmer og samarbejdspartnere samt 

udarbejdelse af strategiplan for perioden 2020-2024. 

 

Alle medlemmer af DANVAs bestyrelse modtager et honorar fastsat af generalforsamlingen. Ho-

noraret er differentieret mellem formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der 

udbetales endvidere kørselspenge efter statens takster, ligesom dokumenterede omkostninger 

refunderes. 

 

Honoraret fastsættes af generalforsamlingen hvert 4. år i forbindelse med valg af ny bestyrelse. 

Denne gang den 24. maj 2018. I de mellemliggende år indekseres honorarerne. Det årlige ho-

norar udgør i perioden 2017/2018: 

 



 

 Side 2 af 2 

 

Formand kr. 199.786,- 

Næstformand kr. 68.961,- 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer kr. 25.353,- 

Suppleanter pr. møde kr. 3.550,-  

 


