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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I DANISH WATER FORUM  

 
Hermed indkaldes til generalforsamling den 22. april 2014 kl. KL. 10.00 – 11.30 med nedenstående 
dagsorden ifølge vedtægterne.  
 
Generalforsamlingen afholdes hos: 
GEUS 
Øster Voldgade 10 
1350 København Ø 
 
Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens mundtlige beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
4. Evt. indkomne forslag. 
5. Forelæggelse af budget for det kommende år. 
6. Udpegning af sponsormedlemmer. 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Eventuelt. 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jfr. vedtægterne være bestyrelsen i 
hænde senest 4 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 temamøde samme sted fra kl. 13.00 – 16.30 
Temaet for mødet vil være: 
 
Muligheder for at tiltrække private investorer til teknologiudvikling og eksport på vandområdet 
Danmark har gode forudsætninger for at realisere de politiske ambitioner om at gøre vand til det nye 
vind i kraft af en sammenhængende konsensuspræget vandbranche med konkurrencedygtige 
styrkepositioner inden for mange områder og et stærkt forsknings- og innovationsmiljø. Hvis vi 
imidlertid skal kunne holde os på omgangshøjde med de andre lande, som også har store ambitioner, 
kræver det, at der satses målrettet på teknologiudvikling og iværksætteri og på eksportfremme i 
forhold til nye aktører. Dette kræver investeringer i en størrelsesorden, som det offentlige ikke har 
mulighed for at imødekomme. 
 
Dette temamøde vil derfor fokusere på, hvordan og på hvilke vilkår branchen kan tiltrække private 
investorer (banker, fonde, pensionskasser o.lign.). 
 
Tilmelding til Generalforsamling og Temamøde samt yderligere information hos DWF’s sekretariat: 
dwf@danishwaterforum.dk eller Hanne Bertelsen på +45 16 90 38, senest den 17. april 2012  
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