Brug din stemme og vær med til at sikre en
bæredygtig forsyning.
To poster i bestyrelsen for Kalundborg Forsyning er ledige, og der er fem
kandidater at vælge imellem. Sidste frist for at stemme er den 7.
november.
Alle kunder hos Kalundborg Forsyning kan være med til at vælge de to næste
brugerrepræsentanter til forsyningens bestyrelse. Fem kandidater har meldt sig til opgaven, og det
er nu op til kunderne at beslutte, hvem der skal have posterne.
Afstemningen er i fuld gang, og den slutter først den 7. november, ifølge Anne Sødal Aagren,
kommunikationsansvarlige hos Kalundborg Forsyning. Hun opfordrer alle til, at de bruger deres
stemmeret, da valget reelt handler om, at kunderne får indflydelse på fremtidens forsyning i
Kalundborg. Resultatet af afstemningen bliver offentliggjort i midten af november.
”Ingen skal lade sig afskrække af, at valget denne gang foregår elektronisk på vores hjemmeside
www.kalfor.dk, og at det skal gøres via NemID,” lyder det fra hende, og hun understreger, at man
ikke skal være ængstelig for it-sikkerheden, for den er i orden.
Flere kunder benyttede muligheden for at stemme på Kalundborgmessen, hvor Kalundborg
Forsyning deltog med en stand. Her var det også muligt at få en snak med forsyningens fagfolk og
flere af kandidaterne til forbrugervalget.
Anne Sødal Aagren er ikke i tvivl om, at det handler om at få udbredt kendskabet til valget, og hun
er derfor glad for, at der i år er større interesse end i 2013. Det er anden gang, at der skal vælges
forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen.
I øjeblikket er det Thomas Pedersen, Gørlev, og Niels Erik Olsen, Kalundborg, som sidder som
brugerrepræsentanter i bestyrelsen. Thomas Pedersen ønsker ikke at genopstille, men der er fire
nye kandidater er Susanne Ladefoged, Gørlev, Jørgen-Ole Jensen fra Svebølle, Niels Lång fra
Kalundborg og Niels Overgaard også fra Kalundborg.
Bestyrelsen tæller 11 medlemmer, hvoraf de to er valgt af kunderne hos forsyningen. Dertil
kommer tre, der er udpeget af medarbejderne, og de resterende seks er
kommunalbestyrelsesmedlemmer. Formand for den nuværende bestyrelse er Anne Marie Hansen.
Kalundborg Forsyning består i dag af syv selskaber, og de hviler på tre ben: fjernvarme, vand og
spildevand. Der er tale om en kommunalejet virksomhed med egen bestyrelse, og udgangspunktet
er en bæredygtig forsyning, som ikke slider på naturen. Se mere på vores hjemmeside,
www.kalfor.dk.

