
 

 

 

SIAPWS Danmark 
 

Vedtægter 
 

1. Formål 
Den nordiske (skandinaviske) del af IAPWS1 (SIAPWS) repræsenterer de nordiske lande, 

Danmark, Sverige, Finland og Norge. SIAPWS er direkte medlem af den internationale, 

frivillige, non-profit organisation IAPWS. 

 

SIAPWS Danmark er medlem af SIAPWS og repræsenterer Danmark i det nordiske 

samarbejde. 

 

Formålene med SIAPWS Danmark er: 
− At fungere som forum for erfaringsudveksling indenfor vandkemi og vandbehandling i 

den danske energibranche – det skal ske gennem fysiske møder som 

temadage/workshops og gennem løbende information og erfaringsudveksling via 

elektroniske medier. 

− At sørge for erfaringsudveksling på området indenfor de nordiske lande, hvor 

kraftvarme og fjernvarme er udbredt, og i forhold til den internationale udvikling, hvor 

IAPWS er førende med teknisk vejledning. 

 

Foreningen vil planlægge og afholde 2 workshops/erfa-dage i løbet af året, hvoraf den ene 

workshop afholdes i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Finansiering af 

workshops/erfa-dage besluttes ved den ordinære generalforsamling. 

 

2. Medlemskab 
Medlemmer af SIAPWS Danmark kan være såvel virksomheder, forskningsinstitutter og 

enkeltpersoner/pensionister, der arbejder med vand i relation til energiproduktion. 

Virksomheds- og institutmedlemmer kan udpege op til 3 stemmeberettigede repræsentanter. 

Andre personer fra disse medlemmer kan deltage i SIAPWS Danmarks arbejde uden 

stemmeret. 

Udmeldelse af SIAPWS Danmark skal ske med 1 års varsel fra den 1. januar.  

 

Som medlem af SIAPWS Danmark er man direkte medlem af SIAPWS, og har al information 

tilgængelig og fuld adgang til at deltage på nordisk/internationalt plan. 

 

3. Organisation 
SIAPWS Danmark er tilknyttet Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, som varetager det daglige 

sekretariatsarbejde.  

 

Hvert år holder SIAPWS Danmark en ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er 

foreningen øverste myndighed. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske senest 4 

uger før generalforsamlingen afholdes. Der afholdes generalforsamling mindst én gang om 

året, og den skal afholdes senest den 28. februar. 

                                                        
1 IAPWS = the International Association for the Properties of Water and Steam 



 

 

 

Regler for generalforsamling er de samme, som til enhver tid gælder for IDA's fagtekniske 

selskaber 

 

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens årsberetning 

4. Godkendelse af regnskab  

5. Kontingentfastsættelse 

6. Valg af bestyrelse og revisor 

7. Diskussion af indkomne forslag 

8. Eventuelt 

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før den ordinære 

generalforsamling. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og udpeger formand, 

næstformand og kasserer samt menige medlemmer. Valgperioden er to år forskudt for de fire 

funktioner, således at formand og kasserer vælges for de samme to år, og næstformand og 

revisor også vælges for de samme to år, dog forskudt af formand/kasserer. Første gang der 

er valg til bestyrelsen, vælges hhv. formand og kasserer for en treårig periode. 

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved tilstedeværelse af mindst 5 stemmer. 

Stemmeret kan ikke overdrages ved fuldmagt. Spørgsmål af principiel betydning, der ikke 

afklares på generalforsamlingen, skal sendes til skriftlig urafstemning. 

 

4. Økonomi 
Den officielle valuta for SIAPWS Danmark er den møntfod, som dansk lov har fastlagt som 

officiel møntfod for Danmark. 

 

Bestyrelsen af SIAPWS Danmark udarbejder et budget for hvert kalenderår, som tilsendes 

medlemmerne inden 31. januar og endelig godkendes på generalforsamlingen. Budgettets 

udgifter dækkes af kontingentet, som forfalder senest den 30. juni.  

 

Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.  

 

Budgettet skal indeholde følgende poster: 

− SIAPWS Danmarks bidrag til SIAPWS 

− Udgifter til sekretariat 

− Udgifter til afholdelse af workshops mm. 

− Støtte til erfaringsudveksling og opbygning af erfaring 

 

Budgettet omfatter ikke lønudgifter. 

Evt. overskud henlægges til at finansiere ekstraordinære arrangementer, projekter eller 

lignende. 

 



 

 

 

5. Ændringer 
Forslag til ændringer af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den 

ordinære generalforsamling. Ændringsforslaget skal udsendes til SIAPWS Danmarks 

medlemmer senest 7 dage inden generalforsamlingen.  

 

Til vedtagelse af ændringsforslag kræves mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer ved en 

beslutningsdygtig generalforsamling. 

 

SIAPWS Danmark kan kun opløses på en generalforsamling med mindst 2/3 stemmeflertal 

og kun, hvis samtidig halvdelen af medlemmerne er repræsenteret. Er dette ikke tilfældet, 

indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tidligst efter 14 dage og senest efter 28 dage, 

hvor opløsning kun kan vedtages med flertal blandt mindst 2/3 af de repræsenterede 

medlemmer. 

 
Ved opløsning af SIAPWS Danmark tilfalder midler og realiseret ejendom SIAPWS. 

 

Forslaget om opløsning af SIAPWS Danmark må være fremsendt skriftligt senest én måned 

før generalforsamlingen. 

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling, Skanderborg, 7. marts 2019 

 

  


