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1 Valg af dirigent 

Klavs Gravesen blev valgt som dirigent og konstaterede, at general-
forsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.  
 

Dirigenten præciserede, at generalforsamlingen vil blive optaget, at 
referatet offentliggøres på DANVAs hjemmeside, samt at der tages 
billeder til brug i Danskvand. 
 

Dirigenten gennemgik proceduren for afstemningen, som i år kun vil 
foregå elektronisk. Udstyret blev afprøvet med en test. 

Bestyrelsens beretning  

Dirigenten oplyste, at den skriftlige beretning var udsendt med ind-
kaldelsen og gav ordet til formand Lars Therkildsen, der fremlagde 
bestyrelsens mundtlige beretning,  
 
Indstilling til beslutning  
Bestyrelsen indstiller beretningen om foreningens virksomhed for pe-
rioden 7. marts 2021 – 7. marts 2022 til Generalforsamlingens god-
kendelse.   
 
Den mundtlige årsberetning er gengivet nedenfor. 
 
- Igen i år har vi i DANVA arbejdet sammen om at opnå resultater på 
de vigtigste vand-dagsordener. Det sker med et stærkt pres på be-
slutningstagere og centraladministration og med et fokus på det fæl-
les mål om friere og bedre rammer for DANVAs medlemmer.  
 
Her i denne bestyrelses sidste mundtlige beretning kan jeg som afgå-
ende formand for DANVA konstatere, at der er en voldsom travlhed i 
vores forening. 
 
Det er DANVAs medlemmer, der holder danskerne sunde i forhold til 
vand. Det er et vigtigt ansvar, vi har, og det forpligter, det ved vi 
godt. Men vi klarer opgaven, fordi vi finder styrken i sammenhængs-
kraften med hinanden. 
 
Vandselskabernes rolle med sundhed blev for alvor synlig igen under 
corona. Regeringen greb vores bold om at bruge prøvetagning af spil-
devand til at belyse coronasmitten med. 
 
Det gør mig stolt, at vandsektoren skaber værdi for samfundet. 
 
Pandemi og geopolitik 
Netop sundhed, der også er temaet for vores årsmøde, er det helt 
centrale formål for os vandfolk. Men som noget nyt er vand nu ikke 
kun miljø-, forsynings- eller sundhedspolitik. Vandsektoren er for et 
par måneder siden blevet en del af Danmarks sikkerhedspolitik. I for-
bindelse med Ruslands krig mod Ukraine er Den Nationale Operative 
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Stab (NOST) blevet genaktiveret, vandforsyning er en kritisk funk-
tion.  
 
Ligesom coronapandemien kom til os ude fra, så er krigen i Ukraine 
også opstået langt væk, men vi er alligevel forbundet med den. Kri-
gen kan f.eks. påvirke vores forsyningssikkerhed af materialer fra le-
verandører, ligesom den kræver ekstra forsvar mod cyberkriminalitet. 
Samtidig får vi højere udgifter og dermed vandpriser og kan måske 
også forvente, at et destabiliseret finansmarked kan hæmme ekspor-
ten af danske vandløsninger.  
 
Danske Vandværker og DANVA arbejder i øvrigt sammen om at sende 
overskydende materiel fra vandforsyninger til kollegaerne i Ukraine. 
De økonomiske rammer tillader ellers ikke, at vi kan give takstfinan-
sieret hjælp til Ukraine, men der er dog lidt luft til donation af aflagt 
materiel. 
 
Pandemi og geopolitik, er kommet til os udefra, men er en del af vo-
res vandarbejde. Lokalt er vi alle hver især en del af verdenen, og 
vandet binder os sammen i det store kredsløb.  
 
I DANVA fortsætter vi med at gøre os stærke sammen i forening med 
Danmark og verdenen. 
 
Alliancer 
DANVA har aldrig stået stærkere, end vi gør lige nu. Vi har tætte 
samarbejder med alle de vigtigste parter om opgaven med at få 
bedre og friere rammer til DANVAs medlemmer. Det er os, embeds-
mændene og politikerne har dialog med om faglige og politiske em-
ner. I øjeblikket er det f.eks. revision af vandsektorloven, planloven, 
drikkevandbeskyttelse, kemikalier, beredskab, spildevandsudledning, 
klima og meget, meget mere.  
 
Vi søger konstant alliancer for at få endnu større vægt i vores løs-
ningsforslag, når vi bringer ønskerne ind til politikerne.  
 
DANVA er vandsektorens stemme, det er os, der har dialogen med 
politikere, embedsmænd og alliancepartnere. Ja, jeg havde nær sagt, 
hvem skulle de ellers tale sektorens regulering med, hvis ikke de 
havde DANVA, vores fælles forening, at gå til. 
 
Revision af vandsektorloven 
DANVAs helt store fokus er rettet mod det, som er fundamentet for 
medlemmernes arbejde – de økonomiske rammer. Vi vil først og 
fremmest have ændret reglerne, så vandselskaber får omkostnings-
dækning for deres investeringer. 
 
Desuden kæmper vi for realistiske effektiviserings-krav og imod den 
statslige regulators opfattelse af, at vores samlede årlige ramme i 
2030 skal være nedsparet fra 11,5. mia. kr. til 5,9 mia. kr.  
Selvom regulator påstår, det ikke vil få konsekvenser for samfundet, 
så er der ingen, der kan følge den påstand. 
 
Allerede i dag er der nødvendige investeringer, som vandselskaberne 
holder igen med, fordi det kan ramme deres økonomi negativt. Et 
endnu mindre råderum vil forværre muligheden for at gavne samfun-
det med bl.a. klimatilpasning, hvilket jeg vender tilbage til. 
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Deadline for høringen af et revideret lovforslag er blevet udskudt til 
efter sommerferien. Det giver os mulighed for at presse endnu mere 
på for den bedst mulige revision til gavn for samfundet.  
 
De ændringer, DANVA bringer i spil i dialog med de embedsmænd, 
der laver udkast til den økonomiske regulering, er rigtig mange millio-
ner kroner værd for medlemmerne. Samtidig giver de mere råderum 
og større frihedsgrader.   
 
Vi afholder ekstraordinære regionalmøder 21.-23. juni om revision af 
vandsektorloven. Vi giver en status og har inviteret direktører og for-
mænd, ligesom vi håber, at mange kommunale repræsentanter og lo-
kal valgte folketingspolitikere også kan deltage. 
 
Klimamål og sektorkobling 
Vandsektoren understøtter løsningen af udfordringen med klimaforan-
dringer. Ligesom krig og pandemi er et grænseoverskridende pro-
blem, så bidrager vandsektoren med et stort potentiale i forhold til 
regeringens målsætning om reduktion af drivhusgasser med 70 pro-
cent i 2030. 
 
Foreningens medlemmer er i fuld gang med at udnytte alle mulighe-
der for at understøtte løsning af klimaudfordringen. Vi har sat os et 
mål om at vandsektoren skal være klima- og energineutral i 2030. 
 
Medlemskredsen lancerer stort set hver uge en ny løsning, som hjæl-
per os med at nå målene. Det er stærkt. Men hvis reguleringen inde-
holdt incitamenter, så ville det hele accelerere. Det forsøger vi at for-
klare politikerne. 
 
Der skal også være mere fokus på udnyttelsen af de bedste løsninger. 
Vi har f.eks. forsøgt at få italesat, at der bør være en strukturel for-
ståelse for, at der bør være mere understøttelse af vand til luft-var-
mepumper i stedet for kun luft til luft. 
 
Selvom vandsektoren går konstruktivt til sagen i forhold til grøn om-
stilling, så er der mange komplekse udfordringer, hvilket vi f.eks. har 
konstateret vedrørende vand til PtX-teknologien og optimering af pro-
duktion af biogas. 
 
Drikkevand skal være rent 
Drikkevand skal være rent. Det kan kun gøres ved at holde skidt for 
sig og vand for sig. 
 
DANVAs konstante arbejde for sikring af rent drikkevand fik et godt 
aftryk på Finansloven via etablering af en drikkevandsfond. Der er i 
aftalen fastlagt vigtige principper, der gør, at vandselskabernes udgif-
ter til jordkøb og dyrkningsrestriktioner ikke pålægges årlige effektivi-
seringskrav og at opkrævningen af omkostninger kan ske over en år-
række. 
 
Vi er glade for initiativet med drikkevandsfonden, men der er lang vej 
rent praktisk og økonomisk, hvis vi skal have beskyttet drikkevandet 
mod miljøfarlige stoffer. 
 
DANVA, Danske Vandværker og Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 
samarbejder om at etablere en egentlig fondskonstruktion. Den skal 
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medvirke til, at det for vandværkerne bliver billigere at beskytte det 
danske grundvand til drikkevandsformål. 
 
DANVAs dobbeltstrategi rummer både et langsigtet fokus i forhold til 
beskyttelse af grundvandet og et kortsigtet, som bl.a. understøtter 
dispensationer til indsatser, der sikrer overholdelsen af kravværdier. 
 
I DANVA har vi også kæmpet for drikkevandsbeskyttelse i revision af 
både kemikaliestrategien og pesticidstrategien. Udfordringen er ud 
over pesticider fra landbruget, biocider fra maling og træbeskyttelse 
også de stærkt skadelige PFAS-stoffer.  
 
Drikkevandet skal beskyttes mod de farlige kemikalier. Hverken på 
kort eller på lang sigt må de mange flourstoffer, der er giftige, mobile 
og unedbrydelige, kunne komme i drikkevandet og ud af vandhanen. 
Derfor skal indsatsen mod PFAS styrkes og stofferne forbydes. 
 
Lige nu og de kommende år har vi fokus på PFAS, næste år er det 
måske et andet stof, der overrasker os. For at kunne sætte ind, er 
det nødvendigt, at vi får endnu mere viden om potente kemikalier.  
 
Vi kæmper samtidig med at komme i mål med udmøntningen af afta-
len om de boringsnære beskyttelsesområder. Første fase skal være 
på plads inden udgangen af 2022. BNBO er et godt første skridt på 
vejen til at få beskyttet vores grundvand for fremtiden. For vi skal 
holde skidt for sig og vand for sig. 
 
Spildevand får stadig større fokus 
Spildevand får stadig større fokus. Vandselskaber kan som nævnt 
deltage i overvågning af smitsomme sygdomme i spildevand. Det er 
sket gennem en ændring af epidemiloven. 
 
DANVA har siden coronanedlukningen i marts 2020 arbejdet for at 
anvende smitteopsporing i spildevand, hvilket følger EU-kommissio-
nens anbefalinger for medlemslandene. Systemet med smitteopspo-
ring i kloakker herhjemme bygger på erfaringer med test af spilde-
vand fra bl.a. Hjørring, Hillerød og Hovedstaden. 
 
Der er også større fokus på overløb, udledningstilladelser og bade-
vand samt de strategier, som ejer og forsyning vedtager for at styre 
de stadig stigende vandmasser som følge af klimaforandringerne.  
 
Og så er der den store udfordring med de miljøfarlige stoffer i vand-
miljøet, som for eksempel medicinrester og PFAS, der ledes til kloak-
ken og byspildevandet mange forskellige steder fra og udledes via 
renseanlæg. DANVA har meldt sit ønske ind i det politiske system. Vi 
ved, at spildevand og slam udgør en spredningsvej for PFAS-stof-
ferne, men man har endnu ikke overblik over konsekvenser ved ud-
bringning. 
 
Miljøministeren har lanceret en national strategi, der skal generere vi-
den og løsninger, så vi kan sætte turbo på at skærme vandmiljøet 
mod miljøfarlige stoffer. Ministerens initiativ er centreret omkring et 
partnerskab, som DANVA naturligvis er en del af. 
 
Også i EU ligger byernes spildevand højt på dagsordenen. Det sker 
gennem Byspildevandsdirektivet, hvor vi har presset på for højere 
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standarder. Og arbejdet har båret frugt, vi har fået alle de danske pa-
radediscipliner med. Det er en gevinst for miljøet, ligesom det kan 
gavne eksporten af danske vandløsninger og know how. 
 
Klima 
Vandselskaber arbejder til gavn for klimaet. IPCC har i sin seneste 
rapport meldt ud, at det ser ud til, kloden vil være 2,7 grader var-
mere om 100 år, hvis vi fortsætter som hidtil. Siden 1980 er den ste-
get 1,09 grader. Det er fatalt, hvis ikke vi ændrer udviklingen, og 
vand vil på alle måder være en afgørende faktor for menneskets livs-
vilkår. 
 
Vandselskaberne tager ansvar for opfyldelse af regeringens klimamål-
sætning. Men ét er at sætte sig et mål om reduktion af CO2, noget 
ganske andet er at opstille de definitioner, der er afgørende for, at vi 
kan måle på indsatsen og dermed vise, hvordan og hvornår ambitio-
nen opnås. 
 
Indmeldinger fra landets drikke- og spildevandselskaber viser, at de 
danske vandselskaber samlet set bliver klimapositive inden for en 
kort årrække. Energieffektivitet, effektiv rensning af spildevandet og 
skovrejsning for at beskytte grundvandet fører til, at vandsektoren vil 
optage flere klimagasser, end den udleder. Dermed kan vandsektoren 
opfylde sin ambition om at være energi- og klimaneutral i 2030. 
 
På verdensplan er vandsektoren en stor klimasynder, da den anven-
der fire procent af elektriciteten. I Danmark brugte vandsektoren i 
2020 under 1,5 procent af energien. 
 
I forhold til at håndtere klimarelaterede oversvømmelser opfordrer vi 
til mere helhedsorienterede løsninger som et vigtigt indspil til den 
kommende nationale klimatilpasningsplan. DANVAs forslag giver mere 
klimasikring for pengene, og tilfører lokalområdet stor rekreativ 
værdi.  
 
DANVA arbejder for en mere langsigtet og sammenhængende plan-
lægning - også i forhold til planloven. Og sammen med KL har vi fore-
slået løsninger til håndtering af højtstående grundvand. Regeringens 
nationale klimatilpasningsplan skal fastsætte rammer for arbejdet 
med de sammenhængende vandstrømme. Vandselskaberne bygger 
og finansierer infrastruktur over en 40-70-årig tidsperiode. Den skal 
sikres gennem økonomiske rammer og viden til at planlægge hel-
hedsorienteret. 
 
IWA Verdenskongres 
DANVA er i fuld gang med at planlægge den store IWA’s verdenskon-
gres i København 11.-15. september. Begivenheden er bogstavelig 
talt en enestående mulighed, som aldrig kommer igen. Så jeg kan 
kun anbefale, at du og dit vandselskab bør deltage til kongressen, 
hvor hele verdens vandfolk samles om at dele den seneste nye viden.  
 
Alle kan opleve de danske vandløsninger på tæt hold. Bl.a. gennemfø-
res en række site visits hos flere af DANVAs medlemmer. Temaet for 
kongressen er ”Water for Smart Liveable Cities”. 
 
DANVA bidrager aktivt til planlægning og gennemførelse af kongres-
sen, fordi afholdelsen i København er med til at vise den danske 
vandsektors høje, globale niveau.  
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Kom med til den eksklusive begivenhed. Du kan allerede tilmelde dig 
via DANVAs hjemmeside og få en særlig god pris nu. 
 
Lige om lidt skal I vælge en ny bestyrelse i DANVA og også en ny for-
person, da jeg, som jeg var inde på i begyndelsen, efter ni begiven-
hedsrige år, har valgt at pensionere mig selv.  
 
Tak, fra mig personligt, fordi jeg har fået lov til at være formand for 
DANVA. Det gør mig stolt og taknemmelig at have været med til at 
sætte retning for en af de allervigtigste funktioner i vores samfund. 
 
Tak, til alle for den store indsats i det forgangne år. Jeg glæder mig 
over, at vi sammen i DANVA har opnået vigtige resultater, og jeg ved, 
at alle kæmper videre for at holde kadencen også i fremtiden. 
 
Det er den stærke sammenhængskraft i DANVA, der giver os alle de 
gode resultater for danskernes vand. 
 
 
Lars Therkildsen takkede for ordet. 
 
Dirigenten takkede for beretningen og spurgte, om nogen ønskede 
ordet med bemærkninger eller spørgsmål til den mundtlige eller 
skriftlige beretning. Det var ikke tilfældet.  
 
Dirigenten konkluderede herefter, at bestyrelsens beretning var en-
stemmigt godkendt. 

2 Forelæggelse af årsregnskab for 2021 til godkendelse  

Dirigenten oplyste, at årsrapporten underskrevet af den samlede le-
delse og med blank revisionspåtegning var udsendt med indkaldelsen 
og gav ordet til Carl-Emil Larsen, som fremlagde årsregnskabet på 
vegne af bestyrelsen.  
 
Indstilling til beslutning  
Bestyrelsen indstiller det foreliggende årsregnskab for 2021 til Gene-
ralforsamlingens godkendelse.  
 
Sagsfremstilling 
DANVAs regnskab udviser et overskud på 1.223 t.kr. før skat mod et 
budgetteret overskud på 1.000 t.kr. Det er et tilfredsstillende resul-
tat, henset til de mange aflyste aktiviteter og arrangementer der har 
været i 2021 pga. Covid-19.  Omsætningen på kurser og andre arran-
gementer har været reduceret markant i 2021, men det har tilsva-
rende været muligt at reducere omkostningerne, så regnskabet isole-
ret er tilfredsstillende.  
  
Vandsektorens aktiviteter med teknologiudvikling og -demonstration, 
VUDP, er i 2021 udskilt i en særskilt §21 forening i medfør af Vand-
sektorloven. Dette har resulteret i et fald i både DANVAs indtægter og 
omkostninger.   
  
I 2021 besluttede generalforsamlingen at afslutte de igangværende 
udviklings- og demonstrationsprojekter under DANVAs VUDP-ordning. 
Det er baggrunden for, at der også for 2021 er en særskilt opgørelse 
for VUDP-projekter.   



 

 Side 7 af 13
 

  
Årsregnskabet er revideret af statsautoriserede revisorer Erik Lynge 
Skovgaard Jensen og Søren Lykke, Deloitte, der har afgivet en revisi-
onspåtegning uden forbehold, fremhævelser eller andre rapporte-
ringsforpligtelser.  

 
Dirigenten spurgte, om nogen ønskede regnskabet til afstemning. Det 
var ikke tilfældet, hvorefter dirigenten konstaterede, at årsregnskabet 
var enstemmigt godkendt.  

3 Indkomne forslag  

Dirigenten konstaterede, at der er indkommet ét forslag til dagsorde-
nen fra DANVAs bestyrelse vedr. Cybersikkerhed i vandsektoren, her-
under et eventuelt partnerskab i EnergiCERT.  
 
Der er udsendt en indstilling af 8. april 2022. 
 
Carl-Emil Larsen fremlagde sagsfremstillingen og indstillingen fra 
DANVAs bestyrelse. 
 
Indstilling 
Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen:  
 
At DANVAs varetagelse af medlemmernes interesser og forståelsen af 
services i forhold til cyber- og informationssikkerhed kan ske gennem 
foreningen EnergiCERT.  
 
At Generalforsamlingen giver DANVAs bestyrelse mandat til at for-
handle en aftale med EnergiCERT, hvorefter vandselskaber kan gøre 
brug af EnergiCERT-services.   
 
At omkostningerne til løsningen finansieres via DANVAs kontingent 
som et portionstillæg for aktiviteter vedr. cyber- og informationssik-
kerhed. Portionstillægget beregnes, når det endelige portionsantal og 
omkostningen er kendt og fordeles og pålægges alle kontingentporti-
oner. 
 
Sagsfremstilling 
Cyber- og informationssikkerhed er højaktuelt. Informationsteknolo-
gien udvikler sig, er kompleks og globaliseret og det er derfor vigtigt 
konstant at have fokus på at beskytte persondata, forretningsdata og 
IT-systemer effektivt. Truslerne er mange og nye vil komme til. Hertil 
kommer, at hændelser så som pandemier, kriser og krige pludseligt 
kan ændre trusselsbilledet.   
  
Kritisk infrastruktur, som drikkevand og spildevand, skal derfor i hen-
hold til lovgivningen have foranstaltninger på plads, der sikrer forsy-
ningerne mod angreb.   
  
Nye compliancekrav er på vej som følge af NIS2- og CER-direktiverne 
og det betyder, at vandselskaberne får nye opgaver og skal opbygge 
kompetencer for at kunne efterleve disse krav.   
 
Miljøstyrelsen er sektormyndighed for it- og cybersikkerhed for vand-
sektoren, og styrelsen er ved at opbygge en organisation og kompe-
tencer for at kunne varetage sektormyndighedsansvaret. Hvordan di-
rektiverne vil blive udmøntet er endnu ikke defineret, men det står 
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klart, at det enkelte vandselskab typisk ikke vil have de nødvendige 
kompetencer internt i selskabet til at løfte de kommende opgaver om-
kring cybersikkerhed. Det betyder, at der enten skal opgraderes med 
kompetencer i det enkelte vandselskab eller findes en brancheløsning 
lignende den løsning, der er etableret for energi- og varmesektorerne 
i form af en EnergiCERT.   
  
Der har ved flere lejligheder været dialog med DANVAs medlemmer, 
herunder på DANVAs direktørforum i marts 2022, hvor 50 direktører 
deltog. Der er i dialogen givet meget tydelige tilkendegivelser om, at 
der er behov for at styrke it- og cybersikkerhedsarbejdet. Der er sam-
tidig bred erkendelse af, at opgaverne næppe kan løses af de enkelte 
vandselskaber alene, samt tilkendegivelser om, at en fælles løsning, 
hvor kompetencer vedligeholdes og udvikles ét sted, må formodes at 
være en billigere og en bedre løsning.  
  
En CERT har status til at koordinere med myndighederne, herunder 
Forsvaret (Center for Cybersikkerhed) og den relevante sektormyn-
dighed, og en CERT fungerer som omdrejningspunkt i forhold til at 
sikre den nødvendige overvågning og det rette beredskab. I forhold til 
vandsektoren vil en CERT kunne bidrage til myndighedssamarbejdet 
med den ansvarlige sektormyndighed indenfor drikkevand og spilde-
vand. For det enkelte vandselskab vil en fælles CERT-løsning være 
billigere og samtidig sikre, at der til stadighed er den tilstrækkelige og 
opdaterede kompetence til rådighed.    
EnergiCERT er en non-profit forening stiftet af Dansk Fjernvarme, 
Dansk Energi (nu Green Power Denmark) og Energinet, hvor forsy-
ningsvirksomheder indenfor energisektoren i Danmark er medlem-
mer, men hvor finansieringen og bestyrelsesposterne er ligeligt for-
delt mellem de tre stiftende organisationer.  
  
EnergiCERT er veletableret og bruges af energi- og fjernvarmeselska-
berne. Mange af DANVAs medlemmer er multiforsyninger og gør der-
for allerede brug af EnergiCERT i dag. Det er derfor relevant at udvide 
EnergiCERT til en ”ForsyningsCERT”, som også omfatter vandsekto-
ren.   
  
DANVA har indledt en dialog med EnergiCERT, som er positive overfor 
samarbejdet, idet aktørerne bag EnergiCERT’en allerede fra CERTens 
etablering så det som relevant at inkludere vandsektoren.   
Finansiering og indflydelse  
  
EnergiCERT finansieres ligeligt mellem partnerkredsen i dag med 4 
mio. DKK for hhv. Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og Energinet. 
Meromkostninger ved udvidelse af CERT’en til også at omfatte vand-
sektoren og fordelingen af omkostninger skal forhandles med Ener-
giCERT. Som udgangspunkt forventes de samlede omkostninger for-
delt ligeligt mellem de fire partnere.  
  
DANVAs betaling til EnergiCERT foreslås finansieret via DANVAs kon-
tingent som et portionstillæg for aktiviteter vedr. cyber- og informati-
onssikkerhed. Portionstillægget beregnes, når det endelige portions-
antal og omkostningen er kendt, og fordeles og pålægges alle kontin-
gentportioner.  
  
Ved de kendte forudsætninger (et kontingent på 4 mio. kr. og et por-
tionsantal (2022) på 3.053) vil det alt andet lige betyde en merpris 
pr. kontingentportion på ca. kr. 1.310.  
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Det er forventningen, at DANVA, hvis aftale indgås, inkluderes i Ener-
giCERTS bestyrelse og dermed får indflydelse på udvikling af 
CERT’ens arbejde og de services, der skal stilles til rådighed for med-
lemmerne.  
 

 
Dirigenten spurgte om nogen ønskede forslaget til afstemning eller 
om forsamlingen kunne godkende forslaget?  
 
Der var ét spørgsmål fra salen, som lød på, hvorvidt bestyrelsen 
havde undersøgt muligheder hos andre producenter?  
 
Car-Emil Larsen svarede, at der havde været dialog med andre, men 
at bestyrelsen havde kunnet konstatere, at ingen af disse var i stand 
til at levere det, som EnergiCERT kan.  
 
Dirigenten konstaterede herefter, at indstillingen var enstemmigt 
godkendt.  

4 Kontingent 2023  

Dirigenten oplyste, at der med indkaldelsen var udsendt bestyrelsens 
forslag til kontingent, og gav ordet til Carl-Emil Larsen, som på vegne 
af DANVAs bestyrelse, fremlagde forslag til kontingent til DANVA for 
2023.  
 
Sagsfremstilling  
Kontingentsatsen for stemmeberettigede medlemmer har været fast-
holdt på det samme niveau de seneste tre år. Konsekvensen af at 
fastholde kontingentsatsen på det nuværende niveau i 2023 vil alt 
andet lige være, at foreningen fremadrettet vil komme ud med et un-
derskud og dermed en forringet egenkapital og likviditet.    
 
For at opnå en fornuftig soliditetsgrad (30-40%), en nødvendig re-
serve i egenkapitalen og en bæredygtig likviditetsudvikling anbefales 
det, at kontingentsatsen for personlige medlemmer, firmamedlemmer 
og prisen for første portion for de stemmeberettigede medlemmer 
hæves i 2023, samt at kontingentsatsen for efterfølgende portioner 
for de stemmeberettigede medlemmer stiger med ca. 6%.  
 
I 2022 blev det - efter drøftelser på regionalmøder og bestyrelsesmø-
der i 2021 – besluttet at ansætte medarbejdere til projektet ”Materia-
ler i kontakt med drikkevand”. Det blev samtidigt besluttet, at denne 
omkostning i 2022 skulle dækkes gennem egenkapitalen, men fra 
2023 skulle omkostningen dækkes gennem en kontingentforhøjelse, 
der fordeles over alle kontingentportioner. På baggrund heraf opkræ-
ves et portionstillæg for aktiviteter vedr. materialer i kontakt med 
drikkevand. Portionstillægget beregnes, når det endelige portionsan-
tal er kendt, hvormed omkostningen (1,5 mio. kr.) fordeles og pålæg-
ges alle kontingentportioner. Baseret på portionsantallet for 2022 kan 
portionstillægget angives til ca. 490 kr.  
 
Såfremt generalforsamlingen beslutter at DANVA på vegne af med-
lemmerne skal indgå som partner i EnergiCERT, må der påregnes en 
omkostning, der ligeledes anbefales fordelt via kontingentet til 
DANVA.  
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I forhold til at fastsætte kontingentbetalingen for 2023 er der gjort 
følgende forudsætninger:  

• Medlemskredsen og vandmængderne er som pr. d.d.   
• Kontingentprovenuet er fremkommet ud fra følgende stigninger:   

• Personlige medlemmer kr. 1.000 (800)  
• Firmamedlemmer kr. 15.000 (13.000)  
• Prisen for første portion kr. 5.500 (5.000)  
• Prisen for efterfølgende portioner stiger med ca. 6% til kr. 

8.260 (7.790)  
• Portionstillæg for aktiviteter vedr. materialer i kontakt med 

drikkevand som brancheordning i alt kr. 1,5 mio. (fordeles 
på såvel første som efterfølgende portioner).   

 
• Projektindtægter -og omkostninger er på niveau med 2022 budget-

tet.     
• Lønudvikling pr. 1. april 2023 på 3,75%   

 
Forslag til kontingent for DANVA i 2023 er baseret på ovenstående 
forudsætninger, og med en forventning om at 2023 bliver et alminde-
ligt driftsår. Konsekvensen af at hæve kontingentsatserne er et for-
ventet 0-resultat i 2023. Til sammenligning er der i 2022 budgetteret 
med et underskud på 1,65 mio. kr.  
 
Efter generalforsamlingen godkendelse anføres portionspriser og kon-
tingentpriser i bilag til sidedokument ”Kontingentstruktur”. 
 
 
Indstilling til beslutning  
Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingens godkendelse forslag til 
kontingent til DANVA for 2023 som følger:  
  
Portionspris for stemmeberettigede medlemmer:  

• Prisen på 1. portion pr. kontingentfunktion fra 1. januar 2023 er kr. 
5.500.  

• Prisen for efterfølgende portioner pr. kontingentfunktion fra 1. ja-
nuar 2023 er kr. 8.260.  

• Portionstillæg for aktiviteter vedr. materialer i kontakt med drikke-
vand som brancheordning, der pålægges såvel første som efterføl-
gende portioner og beregnes ift. en omkostning på i alt kr. 1,5 mio. 
(kr. 490 pr. portion baseret på data for 2022).   

  
Kontingentpris for ikke-stemmeberettigede medlemmer:  

• Firmaer, kommuner og institutioner: Prisen pr. medlemskab fra 1. 
januar 2023 er kr. 15.000.  

• Enkeltpersoner: Prisen pr. medlemskab fra 1. januar 2023 er kr. 
1.000.  

 
 
Dirigenten takkede for en grundig gennemgang og spurgte, om nogen 
ønskede ordet.  
 
Det var ikke tilfældet, hvorefter dirigenten konstaterede, at indstillin-
gen var enstemmigt godkendt.  
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5 Fastsættelse af bestyrelseshonorar  

  
Dirigenten henviste til bestyrelsens forslag i indkaldelsen og gav ordet 
til Carl-Emil Larsen, der fremlagde forslag til årligt bestyrelseshonorar 
i DANVA. 
 
 
Sagsfremstilling  
Det er i bestyrelsens forslag indeholdt, at alle medlemmer af DANVAs 
bestyrelse honoreres uafhængigt af om medlemmet er selskabs- eller 
bestyrelsesrepræsentant. Det overlades til det enkelte bestyrelses-
medlem at håndtere eventuelle begrænsninger i honorarudbetalinger 
i forhold til ansættelseskontrakten eller øvrige forhold.   
  
Der er i bestyrelsens forslag ikke foreslået nogen ændring af honore-
ringens størrelse eller indeksering. Der er en ændring til udbetalin-
gen, der i bestyrelsens forslag i fremtiden vil være kvartalsvis 
bagud.    
 
Indstilling til beslutning: 
Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingens godkendelse nedenstå-
ende forslag til årligt honorar for bestyrelsesarbejdet i DANVA gæl-
dende fra 1. juni 2022:  
  

• Bestyrelsens formand oppebærer et årligt honorar på 209.400 kr.  
• Bestyrelsens næstformand oppebærer et årligt honorar på 72.400 

kr.  
• Øvrige bestyrelsesmedlemmer oppebærer et årligt honorar på 

26.700 kr.  
• Beløbene reguleres én gang årligt den 1. juli, første gang 1. juli 

2022, i henhold til udviklingen i ”Forbrugerprisindekset”, der offent-
liggøres af Danmarks Statistik  

• Honorarerne udbetales kvartalsvis bagud pr. 1. juli, 1. oktober, 1. 
januar og 1. april  

• Første udbetaling den. 1. juli 2022 er alene for én måneds bestyrel-
sesarbejde, hvorfor der udbetales 1/12 af det årlige honorar. Ligele-
des vil honoraret for 2. kvartal 2026 alene udgøre betaling for to 
måneders bestyrelsesarbejde, hvorfor der udbetales 2* 1/12 af det 
årlige honorar pr. 1. juni 2026.  

  
Der er siden generalforsamlingens seneste fastsættelse af honora-
rerne den 24. maj 2018 alene foretaget en regulering på baggrund af 
”Forbrugerprisindekset”. Beløbet er herefter oprundet til nærmeste 
”100”. 

 
Dirigenten spurgte, om nogen ønskede ordet. Det var ikke tilfældet, 
hvorefter dirigenten konstaterede, at forslaget var enstemmigt god-
kendt. 

6 Valg af formand for bestyrelsen  

Dirigenten meddelte, at der kun var én kandidat til forpersonsposten 
og konstaterede dermed, at Lasse Frimand Jensen var valgt som ny 
forperson for DANVAs bestyrelse.  
 
Dirigenten gav ordet til Lasse Frimand Jensen, som takkede for op-
bakningen. 
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7 Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen  

Dirigenten meddelte, at der nu er valg af øvrige medlemmer og sup-
pleanter til DANVAs bestyrelse.  
Dirigenten oplyste, at der skal vælges 15 medlemmer til bestyrelsen 
inkl. forpersonen, herunder syv personer fra hver valggruppe og dertil 
op til otte suppleanter. 
 
Der blev først gennemført valg i Valggruppe 2 (Selskabsrepræsentan-
ter), hvor 12 kandidater var opstillet til syv poster. 
 
Dirigenten gennemgik proceduren for og den praktiske anvendelse af 
udstyret i forbindelse med den elektroniske afstemning.  
 
Herefter blev valget fra valggruppe 2 igangsat. 
 
Herefter fremgik, at følgende var valgt til bestyrelsen i valggruppe 2: 

1. Karina Topp, Aarhus Vand (1984 stemmer) 
2. Line Hollesen, KLAR Forsyning A/S (1960 stemmer) 
3. Lars Nørgård Holmegaard, Lemvig Vand A/S (1909 

stemmer) 
4. Carsten Nystrup, Novafos (1861 stemmer) 
5. Henrik Plougmann Olsen, HOFOR A/S (1698 stemmer) 
6. Jens F. Bastrup, Silkeborg Forsyning A/S (1615) 
7. Ole Steensberg Øgelund, Svendborg Forsyningsser-

vice A/S (1573 stemmer) 
 
De øvrige kandidater bliver suppleanter:  

1. Charles Nielsen, TREFOR Vand A/S (1054 stemmer)  
2. Niels Rasmussen, Guldborgsund Forsyning A/S (725 

stemmer) 
3. Niels Møller Jensen, Herning Vand (645) 
4. Peter Underlin, Hillerød Forsyning (537 stemmer) 
5. Esge Homilius, Provas A/S (329 stemmer) 

 
Herefter blev der gennemført valg i Valgruppe 1 (Bestyrelsesrepræ-
sentanter) efter samme procedure.  
 
Der var opstillet 10 kandidater til syv pladser.  
Herefter blev valget til valggruppe 1 igangsat. 
 
Herefter, at følgende var valgt til bestyrelsen i valggruppe 1: 
 

1. Ellen Trane Nørby, Sønderborg Forsyning  
(2108 stemmer) 

2. Lone Loklindt, Frederiksberg Forsyning A/S  
(2025 stemmer) 

3. Birgitte Mogensen, VandCenter Syd A/S  
(1997 stemmer) 

4. Jesper Frost Rasmussen, DIN Forsyning  
(1979 stemmer) 

5. Carsten Rasmussen, Fors A/S (1660 stemmer) 
6. Thomas Møller Nielsen, Halsnæs Forsyning  

(1630 stemmer) 
7. Jørn Pedersen, Blue Kolding (1528 stemmer) 

 
De øvrige kandidater bliver suppleanter:  
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8. Jørgen Suhr, Hillerød Forsyning (1036 stemmer) 
9. Lasse Riisgaard, Brønderslev Forsyning A/S  

(999 stemmer) 
10. Leon Sebbelin, Rebild Forsyning A/S (620 stemmer) 

 
Dirigenten konstaterede herefter, at DANVAs samlede bestyrelse pr. 
19.5. 2022 består af: 
 
 

• Lasse Frimand Jensen 
• Karina Topp 
• Line Hollesen 
• Lars Nørgård Holmegaard 
• Carsten Nystrup  
• Henrik Plougmann Olsen  
• Jens F. Bastrup  
• Ole Steensberg Øgelund 
• Ellen Trane Nørby  
• Lone Loklindt 
• Birgitte Mogensen 
• Jesper Frost Rasmussen 
• Carsten Rasmussen  
• Thomas Møller Nielsen 
• Jørn Pedersen 

8 Eventuelt  

Dirigenten spurgte om nogen ønskede ordet. Dette var ikke tilfældet.  
  
DANVAs nye forperson, Lasse Frimand Jensen, afsluttede generalfor-
samlingen med stor tak for valget og en særlig tak til det afgående 
forpersonskab ved Lars Therkildsen og Ango Winther.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsam-
lingen for slut.   

 

Næste ordinære generalforsamling holdes 1. juni 2023.  

 
 
 
 
Referatet er godkendt af dirigent Klavs Gravesen.  
 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Carl-Emil Larsen / Katrine Ringgaard Jørgensen 
DANVA 


