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Bestyrelsesvalg 2018: Nu kan kunderne tage aktivt del i arbejdet med 
rent drikkevand.  

Fra i dag kan kunderne stille op til bestyrelsesvalg til Kerteminde Forsynings vand- og 
spildevandsselskab. De to bestyrelsesposter, der skal besættes, giver direkte indflydelse på 
forsyningens arbejde med rent drikkevand og sunde vandmiljøer. Opstilling foregår via 
forsyningens hjemmeside fra i dag og til og med 25. februar.  
 
Bestyrelsesformand i Kerteminde Forsyning, Sanne Stemann Knudsen, fortæller: ”Det, at 
deltage i bestyrelsesarbejdet, er en enestående mulighed for at komme helt tæt på vores 
arbejde med at sikre rent drikkevand og sunde vandmiljøer. Vi vil især opfordre ildsjæle med 
holdninger og værdier omkring vores fælles vand til at stille op”. 
 
Forsyningen foretager årlige kundetilfredshedsmålinger. Undersøgelserne viser stor 
tilfredshed med forsyningen. Men sagen om pesticid i drikkevandet, har pustet til kundernes 
interesse for netop vandområdet.  
 
Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem, Malene Loff Skræ, som har siddet i bestyrelsen de sidste 
fire år, fortæller: ”Jeg er selv mor til to små børn. Og det er noget, der virkelig skubber på 
interessen for rent drikkevand. Vi tager ofte vand for givet, men det er særdeles vigtigt, 
hvordan et forsyningsselskab og en bestyrelse håndterer opgaven”. 
 
Den eneste betingelse for at stille op er, at man er fyldt 18 år, er myndig og kan mønstre 10 
stillere. Der er ikke krav eller forventning til kandidaternes job og uddannelsesmæssig 
baggrund. 
 
Bestyrelsesformand Sanne Stemann Knudsen uddyber: ”I bestyrelsen går vi ikke op i, hvilket 
job eller hvilken uddannelse, du har. Det, vi ønsker, er at række ud til dem, der brænder for 
vandområdet, og som kan være med til at sparke liv i vores debatter. På vores møder 
deltager folk fra forsyningen, der har den dybe indsigt i sagerne, og som klæder os 
bestyrelsesmedlemmer på til at træffe de rigtige beslutninger”. 
 
De to nye repræsentanter, der skal findes til bestyrelsen, vil blive inviteret med på 
ekskursioner. Og de kan regne med at få alle de blik bag kulisserne, de måtte ønske. 
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Yderlige oplysninger 
 

Sanne Stemann Knudsen 
Bestyrelsesformand 
 61 24 68 65 

Michael Høj-Larsen 
Direktør 

        21 24 56 90 
 
Malene Loff Skræ 
Forbrugervalg bestyrelsesmedlem 

        51 42 17 72 
 

Faktaboks om valget 
Opstillingsperioden slutter 25. februar. Selve valget til bestyrelsen finder sted 2. til 15. april. I hele perioden kan man 
på forsyningens hjemmeside, www.kertemindeforsyning.dk, finde link til opstilling og valg. Krav til stillere: Myndige, 
over 18 år, bor ikke i samme husstand som kandidaten, skal være kunder hos Kerteminde Forsyning. 

 
Følgende billede må anvendes i forbindelse med denne nyhed (fotocredit: Modelfoto/Colourbox). Højopløst er 
vedhæftet. 
 

 

 

 


