
Lejre Vandråd  

post@lejrevandraad.dk 
 

 
Referat fra temaaften om 

bestyrelsesansvar og forsikringer 
 

Kirke Såby Forsamlingshus, Fanøvej 1, 4060 Kirke Såby 

Mandag den 28. november 2016 kl. 18:45 – 21:30 

 

 

Der var mødt 49 deltagere fra 27 vandværker samt en gæst fra Lejre Kommune og de 2 indlægsholdere. 

 

Formand Søren Toft Nielsen bød velkommen og introducerede aftenens program: 

• Bestyrelsesansvar   

• Forsikringer 

  

Da invitationen var sendt ud til alle vandværker i Lejre Kommune, og der derfor var gæster fra vandværker, 

som endnu ikke er medlemmer af vandrådet, gennemgik formanden kort, hvad formålet med vandrådet er, 

og hvad vandværkerne kan bruge det til. 

 

Vandrådet holder 3-4 årlige arrangementer i form af temaaftener, besøg på vandværker og 

repræsentantskabsmøde – hvis der er interesse for emner er I velkomne til at skrive til Vandrådet. 

 

Der var forespørgsel om koordinering af indkøb af vandanalyser fra Gershøj Vandværk. Formanden 

svarede, at det bestemt er noget Vandrådet vil kunne koordinere, hvis der er interesse for det. 

 

Der var forespørgsel om, der findes et standard regulativ for vandværker i Lejre Kommune. Eskil Lund, Lejre 

Kommune, oplyste, at det gør der ikke. Man må tage udgangspunkt i det forslag til regulativ, der ligger på 

Danske Vandværkers hjemmeside. 

 

Bestyrelsesansvar 

Pernille Weile fra Danske vandværker holdt et indlæg om bestyrelsesansvar. 

Et vandværk oplyste, at formanden var blevet bedt om at have enetegningsret for vandværket. Pernille 

Weile oplyste, at det korrekte er, at bestyrelsen tegnes af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer, f.eks. 

formanden sammen med et bestyrelsesmedlem, men at det altid er vedtægternes bestemmelser herom, 

der gælder. 

Der er udfordringer med at 2 personer ikke kan underskrive digitalt med nemID for den samme transaktion 

i netbank, så det kræver fysisk underskrift til banken. Der er forskellige krav og bestemmelser i de 

forskellige banker. 

Der blev spurgt, om der er en bagatelgrænse for opgørelse af anlægsaktiver. Pernille Weile oplyste, at der 

ikke er bagatelgrænse for aktiver. 

Pernille Weile pointerede, at referater er meget vigtige for bestyrelsens arbejde, idet de fungerer som 

dokumentation for bestyrelsens handlinger, og at beslutninger er truffet med flertal.   

Danske Vandværker anbefaler, at private vandværker ikke bør have selskabsformen I/S, men i stedet vælge 

A.m.b.a. eller andelsforening.  Pernille oplyste, at virk.dk skal have oplyst alle interessenters cpr.nr., når der 

er tale om I/S selskaber. 

 

Pernille Weile træffes på telefon 56 13 02 06 eller mail pw@danskevv.dk.  

 



Lejre Vandråd  

post@lejrevandraad.dk 
 

 

 

 

Forsikringer 

Lars Henriksen fra RTM Insurance Brokers holdt et indlæg om forsikringsdækning for vandforsyninger under 

den forsikringsordning, der er aftalt med Danske Vandværker, herunder i særdeleshed forsikringer, der kan 

sikre bestyrelsen. 

Der var erfaringer med, at graffiti var undtaget hærværksdækning. Lars Henriksen oplyste, at det var en 

normal undtagelse. Hærværk dækker f.eks. at døre eller vinduer smadres. 

Lars Henriksen oplyste, at vandværkerne skal være opmærksomme på, at der er forhøjet selvrisiko, hvis der 

ikke er transientbeskyttelse (lynnedslag), udføres varmt arbejde eller hvis der ikke foretages termografering 

af el-tavler hvert 2 år. Hvis der udføres varmt arbejde, skal der hentes en erklæring fra Danske Vandværkers 

hjemmeside, som skal være udfyldt, INDEN arbejdet startes, og retningslinjerne skal følges. 

Arbejdsskadeforsikring dækker også frivilligt arbejde, bortset fra bestyrelsesarbejde. 

Der er i bestyrelsesansvarsforsikring mod underslæb krav fra forsikringsselskabet om, at regnskabet skal 

revideres af minimum en registreret revisor. Der har i et par sager fra forsikringsselskabet været varslet 

krav om udvidet gennemgang fra revisor – RTM vil kæmpe imod dette, da det er ret bekosteligt for 

vandværkerne. Kravet om registreret revisor grundes i, at revisor ikke er en beskyttet titel, så alle kan kalde 

sig revisor uden at have den fornødne regnskabsmæssige indsigt. 

Der er gradueringer for de forskellige tillægsforsikringer ved udpumpet vandmængde på 100.000 m
3
 om 

året – til de helt små vandværker kan ønskes en lavere afgrænsning.  

Der var et vandværk der ikke har nogen form for dokumentation for deres berettigelse til og adkomst på 

den grund, de ligger på. Ved en skade kan der være udfordringer med at dokumentere dette, men 

mangeårig tilknytning bør kunne dokumenteres til forsikringsselskabet. 

Entrepriseforsikring skal tegnes fra gang til gang – husk at kontakte RTM og få tegnet forsikring. 

Lars Henriksen oplyste, at RTM Insurance Brokers ikke er et forsikringsselskab, men er vandværkernes 

forhandler i forhold til Tryg Forsikring, og opfordrede alle til at kontakte RTM Insurance Brokers, hvis der er 

behov for at se på vandværkets forsikringer. 

 

Lars Henriksen træffes på telefon 43 57 51 03 eller mail lh@rtm.dk.   

 

-----ooo0ooo----- 

 

 

Aftenens præsentationer ligger på hjemmesiden: 

http://danskevv.dk/netvaerk-vandraad/vandraad/vandraad-oest/lejre.aspx . 

 

Formanden takkede for deltagelsen og ønskede alle en glædelig jul. 

  

  

 

 


