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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I DANISH WATER FORUM  

SAMME DATO – NYT TIDSPUNKT 

Hermed indkaldes til generalforsamling den 29. april 2014 kl. KL. 10.00 – 11.30 med nedenstående 
dagsorden ifølge vedtægterne.  

Generalforsamlingen afholdes hos: 

GEUS 
Øster Voldgade 10 
1350 København K. 
 

Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning  
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Handlingsplan 
6. Budget for det kommende år 
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen  
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9.  Evt. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jfr. vedtægterne være bestyrelsen i 
hænde senest 5 uger før Generalforsamlingen, hvilket er 25. marts. Forslag med begrundelse sendes 
til sekretariatet. 

Bestyrelsen har udarbejdet forslag til vedtægtsændringer, som bliver fremsendt til medlemmerne 
senest den 20.marts. 

Efter Generalforsamlingen og en let frokost afholder vi: 

Kl. 12.30 – 13.30 - Dialogmøde mellem State of Green og Vandsektoren om fremtiden for ReThink 
Water og  

Kl. 13.30– 16.30 temamøde om: 

Forskningsmæssige udfordringer i en fremtid med øget centralisering af vandselskaberne: 

I Danmark sker der for tiden en samling af en række vandselskaber, hvilket giver udfordringer, 
herunder ift. FUI. Mødet vil diskutere udfordringer omkring forsynings- og kvalitetssikkerhed, 
forbedrede ressourcekortlægning og prioriteringer inden for indvindingsoplandene. Det forventes 
også, at der vil ske en øget efterspørgsel efter moniteringssystemer, herunder udvikling af nye typer 
af sensorer. Mødet vil også se på de muligheder og udfordringer, der er i at inddrage SMV’er i denne 
forskning/udvikling og også se på de finansieringsmuligheder, der er med EU’s nye forskningsmidler i 
Horizon2020. Se detaljeret program på www.danishwaterforum.dk  

Tilmelding til Generalforsamling, Dialogmøde og Temamøde samt yderligere information hos DWF’s 
sekretariat: dwf@danishwaterforum.dk eller Hanne Bertelsen på +45 16 90 38, senest den 25. april 
2014  
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