Fem kandidater stiller op til forbrugervalget
Kunderne i Kalundborg Forsyning skal vælge nye repræsentanter til
bestyrelsen, og der skal stemmes elektronisk via forsyningens
hjemmeside www.kalfor.dk
Der bliver kampvalg om de to forbruger-poster i bestyrelsen for Kalundborg
Forsyning. Tidsfristen for opstillingen udløb den 11. september, og fem kandidater
har meldt sig til opgaven.
Valget strækker sig over to uger, og der kan stemmes fra 24. oktober via
forsyningens hjemmeside. Slutdato for valget er 7. november, og resultatet bliver
offentligt 15. november.
Der er fem kandidater
• Jørgen-Ole Jensen fra Svebølle er også kandidat, og han er tidligere formand
for Svebølle Vandværk. Er ansat hos Novo Nordisk som
højspændingselektriker.
• Niels Erik Olsen, er pt. forbrugervalgt medlem af bestyrelsen, og ønsker at
genopstille til en nye periode i bestyrelsen. Han er netop gået på pension
efter mange år som fælles tillidsmand hos Novo Nordisk.
• Niels Lång er i dag driftsleder på Hjorthøj-, Brandsbjerg-, Vollerup Strand- og
Hvideklints Vandværker og er fra Kalundborg.
• Nils Overgaard fra Kalundborg. Han har en baggrund som selvstændig elinstallatør og energiforegangsmand - især når det gælder udnyttelsen af
industriers spildvarme.
• Susanne Ladefoged, der i øjeblikket er 1. suppleant til bestyrelsen. Hun er fra
Gørlev og har miljø som mærkesag. Hun er i dag formand for Danmarks
Naturfredningsforening i Kalundborg.
Bestyrelsen tæller 11 medlemmer, hvoraf de to er valgt af kunderne hos
forsyningen, og tre er udpeget af forsyningens medarbejdere, og de resterende seks
er kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeget af Kalundborg Kommunalbestyrelse.
De fem kandidater har alle afleveret en stillerliste på mindst 10 personer, som er
kunder hos forsyningen.

I Kalundborg Kommune får forbrugerne vand i hanerne fra mange forskellige
vandselskaber, herunder Kalundborg Forsyning, og mange får også deres varme fra
Kalundborg Forsyning, men alle er spildevandskunder hos Kalundborg Forsyning,
derfor har alle husstande stemmeret.
Det er anden gang forbrugerne kan stemme om, hvem der skal være deres
repræsentanter i bestyrelsen. De omkring 30.000 kunder hos forsyningen havde
muligheden for første gang i efteråret 2013.
Både forsyningens hjemmeside www.kalfor.dk, Facebook og lokalpressen vil blive
brugt til at informere om valget. Selve afstemningen foretages via hjemmesiden
med NemID.

