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DANVAs ambitioner udtrykt ved aktivitets- og
kontingentniveau
Kære DANVA-medlem
DANVAs bestyrelse vil forud for generalforsamlingen orientere dig om det fremtidige ambitionsniveau og fastsættelse af kontingentet for foreningen i forhold til DANVAs strategiarbejde.
På generalforsamlingen i maj sidste år i Kolding blev bestyrelse og direktion bedt om at se
på udgifterne i foreningen. Det har bestyrelsen naturligvis ikke glemt - det gør vi løbende
og selvfølgelig særligt, når der skal fastsættes kontingent eller lægges budget. Men bestyrelsen har vurderet og besluttet, at en overvejelse om et skifte i omkostningsniveau hører
naturligt sammen med foreningens strategiproces.
DANVA har på et seminar i Vandhuset den 28. marts kickstartet processen med at udforme
foreningens strategi 2020-2024. Det skete med deltagelse af medlemmer fra DANVAs bestyrelse og rådgivende udvalg. Der var repræsentation fra 23 af i alt 98 medlemsvirksomheder. Strategien, der skal endeligt vedtages på generalforsamlingen 2020, danner grundlag for indsatsen med at udvikle den danske vandsektor.
DANVAs arbejde og resultater er direkte relateret til foreningens økonomiske ressourcer,
og DANVAs bestyrelse ønsker en så langsigtet, styrbar og planlagt finansiering af foreningen som overhovedet mulig. Derfor er niveauet på kontingent fra 2020 blevet diskuteret
på bestyrelsens møder i november og marts. Det er naturligvis medlemmerne, der bestemmer, hvor stærk en brancheforening DANVA skal være, og det skal ske på et oplyst grundlag. Bestyrelsens forslag er derfor, at ambitionsniveauet på den kommende DANVA strategi
2020-2024 afgør, om kontingentet skal sænkes, hæves eller forblive på det nuværende niveau. DANVAs bestyrelse har derfor valgt at afvente en videre fremdrift i strategiprocessen, før den træffer en endelig beslutning om en indstilling ift. størrelsen af det fremtidige
kontingent. Dette vil således først kunne få betydning for kontingentet for 2021.
På den ekstraordinære generalforsamling december 2017 blev det med tilslutning fra 93
procent af medlemmerne besluttet, at seks fusionerede selskaber får indfaset en nedsættelse af deres kontingent over fire år, hvilket er i overensstemmelse med de gældende
vedtægter. For at kompensere for dette tab i kontingentprovenu blev det samtidigt besluttet at hæve prisen pr. kontingentportion, hvorved foreningens kontingentprovenu kunne
opretholdes.
Bestyrelsen har derfor besluttet at fremlægge et forslag til kontingent for 2020 på generalforsamlingen, der er tro mod beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling i
2017. Det betyder, at der ved fastsættelsen af prisen pr. kontingentfunktion er indeholdt
en forhøjelse, der kompenserer tabet i kontingentprovenu som følge af fusionen i de seks
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selskaber, og en prisudvikling svarende til en gennemsnitligt stigning i DANVAs samlede
kontingentprovenu på 1,5% om året siden 2016. Det skal erindres, at kontingentet udgør
ca. 45% af DANVAs indtægter.
Såfremt generalforsamlingen beslutter at tilbageføre overskuddet fra den netop vundne
skattesag, som foreslået af bestyrelsen, vil medlemsvirksomhederne samlet set ikke opleve en stigning i kontingentet i 2020 men derimod et samlet fald på gennemsnitligt 3,3%.
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