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Bestyrelsesvalg ’22 
Kerteminde Forsyning spørger fra januar: Hvor vigtigt er 
klimaforandringer og rent drikkevand for dig? 
 
Mange kan sikkert huske de voldsomme regnskyl og oversvømmelserne i sommer. Beredskabet 
måtte tilkaldes for at pumpe vandmasserne væk. Kloakkerne flød over, og urenset spildevand måtte 
akut ledes ud i fjord og Storebælt, så badestrandene ikke kunne bruges et stykke tid. 
 
Fra 3. til 23. januar er der opstilling til Kerteminde Forsynings bestyrelse. I den periode kan alle 
myndige personer stille op til de to bestyrelsesposter, som vælges af kunderne hvert 4. år. Og der 
er store emner såsom forsyningssikkerhed, klimaforandringer og rent drikkevand på dagsordenen 
for den kommende bestyrelse. 
 

 
 
Bestyrelsesformand, Hans Luunbjerg, fortæller: ”Med sommerens massive oversvømmelser in 
mente, er der en række brændende spørgsmål at tage fat på for den kommende bestyrelse. De to 
kommende bestyrelsesmedlemmer får direkte indflydelse på, hvordan vi sætter ind over for 
klimaforandringerne, så både folks kældre, økonomi og vandmiljøerne ikke belastes for meget.” 
 
Et af forsyningens vigtigste arbejdsområder er at sikre det rene drikkevand – nu og til kommende 
generationer. Det er ikke nødvendigt at have en bestemt faglig baggrund for at kunne sidde i 
bestyrelsen og være med til at præge sådan et arbejdsområde. Det vigtigste er, at man har 
engagement og holdninger.  
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Michael Høj-Larsen, direktør for forsyningen, supplerer: ”Du behøver ikke have en bestemt 
uddannelse eller joberfaring med dig for at stille op til valget. Det vigtigste er, at du har interesse –  
fx for den lokale natur, for bæredygtighed, rent drikkevand eller for bekæmpelse af 
klimaforandringernes konsekvenser. Jeg er selv for nylig blevet morfar. Og jeg tænker ofte på, at vi, 
også som forsyning, skal gøre, hvad vi kan for at sikre vores børn og børnebørn en god og sund 
verden.” 
 
Interesserede kan læse mere om valget på www.kertemindeforsyning.dk/valg og stille op fra 3. 
januar.   
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Hvordan er bestyrelsen sat sammen – og hvem kan stille op til den? 
Kerteminde Forsynings bestyrelse består af 8 medlemmer: 4 politisk udpegede, herunder 
formanden, 2 medarbejdere ved forsyningen og 2 kundevalgte medlemmer. Formelt stiller 
kandidater op til vand- og spildevandsselskabets bestyrelse, som er en del af Kerteminde Forsyning. 
Derfor er det også forsyningens vand- og spildevandskunder, der kan stemme til valget. Alle kan 
stille op til bestyrelsesvalget, hvis man kan mønstre 10 myndige stillere.  
 
Vigtige datoer 
Meld dit kandidatur i perioden den 3. januar – 23. januar 2022 
Valghandlingen finder sted i perioden den 28. februar – 13. marts 2022 
Valgresultatet offentliggøres i uge 13, 2022. 
 
Hvor kan man få mere at vide og stille op? 
Tjek www.kertemindeforsyning.dk/valg 
 
Bestyrelsen har 5 årlige møder. Der er også plads til at komme ud af bestyrelseslokalet med 
temadage, et bestyrelseskursus, faglige udflugter mm. Bestyrelsesposterne er aflønnede.  
 

http://www.kertemindeforsyning.dk/valg

	Hvordan er bestyrelsen sat sammen – og hvem kan stille op til den?
	Vigtige datoer

