Nyvalgt bestyrelse i Kalundborg Forsyning er for alvor trukket i arbejdstøjet
Bestyrelsen har konstitueret sig med Anne E. Jensen som formand og Thomas Maltesen Hiorth
som næstformand. Herudover består bestyrelsen af følgende 9 medlemmer; Dan Hansen, JørgenOle Jensen, Kirsten Rask, Malene Kristensen, Martin Damm, Niels Erik Olsen, Niels-Erik Sørensen,
Preben Thisgaard og Søren Toft Nielsen.
Vision til realitet
Den nye bestyrelse rummer mange vigtige kompetencer som tilsammen skal varetage Kalundborg
Forsynings interesser de kommende 4 år –mange har erfaringer fra bestyrelsesarbejde i virksomheder, bl.a.
vandforsyninger.
Bestyrelsen har fokus på de udfordringer branchen står over for, og med deres samlede erfaring og viden,
vil bestyrelsen bidrage til, at udforme forsyningens vækststrategi og føre den ud i livet. Bestyrelsen er
samtidig med til at, sikre, at forsyningen fortsat arbejder på et sundt økonomisk grundlag, og at
vækstpotentialet udnyttes optimalt.
En bestyrelse med en visionær strategi om at gå forrest i branchen.
Bestyrelsen er netop tilbagevendt med stor energi efter et fælles bestyrelsesseminar, som udover en
introduktion af forsyningen og en drøftelse af visionerne for fremtiden, blev introdukseret for de juridiske
rammer for bestyrelsens arbejde, og fik drøftet hvordan et konstruktivt samarbejde skaber de bedste
resultater.
Den nye bestyrelse vil bidrage til profileringen af Kalundborg, som en innovativ og erhvervsorienteret grøn
industrikommune. ”Vi vil være Danmarks mest veldrevne forsyning, med veldefinerede produkter i dialog
med kunderne. Vi vil arbejde for, at Kalundborg er et attraktivt sted at bo og leve, med bæredygtige
produkter til konkurrencedygtige priser, både nu og i fremtiden”, siger bestyrelsesformand Anne E. Jensen.
Vigtigt med en kompetent bestyrelse
Kalundborg Forsyning blev i 2009 et selvstændigt aktieselskab ejet af Kalundborg Kommune. Opgaven er
fortsat at levere drikkevand, fjernvarme og rense spildevand fra borgere og virksomheder i Kalundborg
Kommune. Omsætningen er ca. 340 mio. kr. og der investeres for 100-200 mio. kr. om året. Det er derfor
vigtigt med en bestyrelse med kompetencer indenfor bl.a. økonomi, regulering, miljø og
virksomhedsledelse.
”Vi ser frem til samarbejdet, og til at trække på bestyrelsens kompetencer i det strategiske arbejde med at
udvikle selskabet og arbejde målrettet for at fastholde den høje forsyningssikkerhed og drive virksomheden
effektivt, med klare mål, i et godt tværfagligt samarbejde ”, siger Kalundborg Forsynings direktion, HansMartin Friis Møller og Henrik Martens.

Den nye bestyrelse glæder sig til de kommende års arbejde. Foto: Kalundborg Forsyning.

