
Indledning: 

På repræsentantskabsmødet den 8. februar 2017 blev det besluttet, at der skulle 

nedsættes et udvalg, der skulle se på vedtægterne der gennem 30 år var blevet ”lappet” 

hen ad vejen. 

Efter repræsentantskabsmødet den 9. juni 2018 blev der nedsat et udvalg bestående af 

Bjørn Jensen, Raymond Skaarup og Svend Erik Hansen.. 

 

Debat: 

Der var i udvalget enighed om, at eventuelle ændringer først skal ske pr. 31.december 

2020, når den igangværende repræsentantskabsperiode udløber. 

Følgende ”nøgleemner” drøftet: 

• Foryngelse  

• Gennemskuelighed 

• Bestyrelse 

• Repræsentantskab 

• Økonomi 

• Regnskabsperiode 

Der er ingen tvivl om, at vi trænger til at få flere yngre andelshavere til at deltage i arbejdet 

omkring driften af vort vandværk. Det er i dag svært i det hele taget at få folk til at deltage, 

når der skal være valg til repræsentantskabet, så der er desværre nok ikke megen hjælp 

at hente der. Vi ved at de unge i områderne blankt melder ”nej tak”, når der blevet spurgt 

om de vil deltage i arbejdet, det har jeg prøvet (BJ). 

Repræsentantskabsvalg foregår hvert tredje år og er normalt såkaldt fredsvalg, men såvel 

i 2002 som i 2017, kom der alternative lister – hvilket selvfølgelig skal tages positivt – og 

det er selvfølgelig forbundet med en del omkostninger, men det er selvfølgelig en del af 

demokratiet. Vi kan fremover spare ved at bruge NETS og ikke POSTNORD, som absolut 

heller ikke var særlig samarbejdsvillige ved valget i 2017. 

Foreningen ”Danske Vandværker” har faktisk et fortrinligt sæt standardvedtægter, der er 

juridisk gennemchecket og hvor de enkelte vandværker selv kan præcisere forskellige ting 

såsom antal medlemmer til bestyrelse, valgprocedure, regnskabsår m.v. 

Set på baggrund af det nuværende repræsentantskabs sammensætning (fem er gået fra 

eller ikke valgt) sammenholdt med de mange afbud, der er hver gang, men ikke mindst 

hvor mange udeblivelser der er – ja, så vi nok erkende, det det er en kerne af mest ældre 

trofaste repræsentanter, der kommer hver gang, og så er der de, vi aldrig ser. Helt aktuelt 

kan vi i dag faktisk meddele fem personer, at de ikke længere er med, idet de er udeblevet 

to gange (eller mere) jf. vedtægternes § 12, stk.6. 



Dermed er vi dag kun reelt 32 ud af 42 repræsentanter, idet der også er manglende 

suppleanter. (NB! Vi fik i december 2017 kun valgt 41 medlemmer). Skal et 

repræsentantskab fortsætte kræves der givetvis også nytænkning. Skal vi fastholde 

områder – skal der være færre – eller skal der være frit slag til at melde sig. Der er mange 

muligheder. 

Endelig er der regnskabsåret. Det er fornuftigt at lægge det om, til at følge kalenderåret 

hvilket vil lette afregningen med bl.a. skat og kommune. Omlægningen vil ikke have 

betydning for hvornår der aflæses, idet kommunen jo allerede i dag skal have tallene inden 

nytår. 

 

Konklusion: 

Udvalget var derfor enige om, at indstille repræsentantskabet til nedlæggelse på næste 

møde, den 8.juni 2019, med virkning fra udgangen af 2020. 

Såfremt der er enighed herom, vil udvalget fortsætte sit arbejde straks herefter og herefter 

komme med oplæg til nye vedtægter, tidsterminer m.v. gældende fra 01.01.2021. Dette 

nye udkast til vedtægter skal så vedtages på generalforsamlingen i august 2020 – efter at 

være indstillet af repræsentantskabet, idet vi jo følger de gamle vedtægter endnu på dette 

tidspunkt.  

Der er i øvrigt intet i vore vedtægter der tilkendegiver specielle kriterier for at nedlægge 

repræsentantskabet, så det kan det gøre selv, men det skal selvfølgelig konfirmeres af 

generalforsamlingen. 

 

Der vil i det efterfølgende arbejde kunne komme mange ting på bordet, f.eks. 

• Bestyrelsens størrelse og sammensætning 

• Regnskabsår   

• Overgangsordning 

• Termin for afholdelse af generalforsamling 

og mange andre praktiske ting. 

 

På repræsentantskabsmødet den 8. juni 2019 vedtog et flertal at indstille til 

generalforsamlingen, at udvalget skal lave et udkast til nye vedtægter uden et 

repræsentantskab. Udkastet skal udarbejdes på grundlag af Danske Vandværkers 

forslag til vedtægter for et vandværk. 


