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Deltagere 

Monika Nielsen   Formand  

Thomas Dalsgaard  Næstformand 

Karsten Thomsen  Kasserer   

Ivan Lilleng   Bestyrelsesmedlem  

Henrik Rostgaard  Sekretær 

Dato 19. januar, kl. 13:00  

Sted Teams-møde 

 

Referat 

1. Virtuel SIAPWS-DK Generalforsamling og workshop den 11. februar 2021 

• Karsten følger op på Frank C. Andersen fra COWI om indlæg på workshoppen 

• Henrik følger op på Thomas Nyman Larsen fra BWT om indlæg på workshoppen 

• Monika sender en reminder ud til medlemmerne om at generalforsamlingen nærmer sig 

• Monika gør opmærksom på fristen for indkomne forslag 

• De Tre hurtige fra hverdagen: 

o Jan Thomsen/Ander B Jensen omkring Lisbjerg 

o Jørgen Pors omkring nyt vandbehandling på Måbjergværket 

o Henrik vil fortælle kort om bakterieproblemer på AMV 

o Monika spørger Jimmy om han vil fortælle om bakterieproblemer på HEV 

• Valg til bestyrelsen: 

o Henrik, Thomas og Ivan er på valg og modtager alle genvalg 

• Dirigent: Thomas 

• Referent: Henrik 

• Regnskab skal godkendes af Erik Smitshuysen 

 

2. Status på samtykkeerklæringer 

• 28 ud af 62 er kommet retur 

• Monika sender reminder ud inkl. en meddelelse om at hvis de ikke er modtaget retur inden en 

vis dato, regnes det som en accept af vores GDPR retningslinjer. 

 

3. Eventuelt 

• Regnskab og Budget: 

o Karsten gennemgik budget og regnskab for 2020 samt budget for 2021 

o Der afsættes penge til at afholde arrangementer gratis for medlemmer 

o Der er ved at være en del penge på kontoen, og vi vil på generalforsamlingen foreslå 

at bruge pengene til et 1½ dags arrangement for medlemmerne, når det igen bliver 

tilladt at mødes fysisk i større grupper. 
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• IDA kontaktperson: 

o Der er kommet ny kontaktperson hos IDA – Mette Holck. Monika tager kontakt til 

hende på SIAPWS/SIAPWS-DK’s vegne. 

• Hjemmeside: 

o Monika foreslog at lave en oversigt over alle medlemmer og lægge det på 

hjemmesiden. Dette blev vedtaget og Monika prøver at lægge det op. 

• Friday Events: 

o Følgende er besluttet på SIAPWS Nordic EC møde: 

o  
o Karsten følger op på Lars Gjedde. 

 

4. Næste møde 

1. marts 2021, kl. 13 via Teams. Monika har sendt mødeindkaldelse ud. 


