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Protokol for Bestyrelsesmøde i Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S  
den 30. november 2021, e-sag vedr. forbrugervalg 2021 
 
 
Deltagere:  Bestyrelsesformand: Niels Christian Nielsen 

Bestyrelsesmedlem: Karl Magnus Bidstrup 
Bestyrelsesmedlem: Birger Jensen 
Bestyrelsesmedlem: Per Nykjær Jensen 
Bestyrelsesmedlem: Jesper Kiel 
Bestyrelsesmedlem: Claus Mogensen 
Bestyrelsesmedlem: Peer Munk 
Bestyrelsesmedlem: Hans Jordan Kroman 
Direktion: Ole Steensberg Øgelund 

 
Arne Knudsen deltog ikke i punktet, da han selv stillede op til forbrugervalg. 

 
Punkt blev udsendt på mail fra Ole Steensberg Øgelund den 30. november kl. 15.40. Mail er 
vedhæftet som bilag sammen med valgrapport og annonce. 
 
Afstemning blev afsluttet den 29. november. 5 kandidater var opstillet og afstemningsresultatet er 
vedhæftet tillige med forslag til annoncering. Offentliggørelse vil ske på www.vandogaffald.dk  
den 6. december og bliver annonceret i Ugeavisen den 7. december samt i Fyns Amts Avis  
den 11. december. Kandidaterne vil blive orienteret direkte i denne uge. 
 
Det indstilles at: 
Bestyrelsen i Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S godkender afstemningsresultatet, 
og at resultatet herefter offentliggøres den 6. december. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen har bekræftet på mail at de godkender afstemningsresultatet: 
 
 

 
 

http://www.vandogaffald.dk/
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Resultat af forbrugervalg 2021
Tak for deltagelsen i vores forbrugervalg. Vi har talt  
stemmerne sammen, og resultatet er nu klar.

Arne Knudsen og Johan Weltzin Kristensen er valgt som forbruger-
repræsentanter til Vand og Affalds betyrelse for perioden maj 2022 til 
maj 2026.

Rasmus Schjødt Kold, Kristian Albertsen, og Jeanne Griff er valgt som 
suppleanter i nævnte rækkefølge.

Husk at du stadig kan være en del af vores miljøforretning, ved at følge 
med på vores hjemmeside vandogaffald.dk og på vores facebookside 
vandogaffald.dk/facebook. Vi tager også altid gerne imod gode idéer 
og input fra vores kunder.

Eventuel klage over valget skal være modtaget skriftligt ved Vand og Affald senest  
den 14. december 2021.

Vand og Affald arbejder med at udvikle og implementere løsninger indenfor klimatilpasninger, 
energioptimeringer, procesoptimeringer, drikkevandssikkerhed, spildevandshåndtering og  
maksimering af udnyttelsen af ressourcer i affaldsstrømme.

Vores klimadagsorden betyder at vores ydelser og viden ikke blot skal  
udmøntes lokalt, men tillige kan udnyttes i et større perspektiv i samarbejde  
med andre. Vi arbejder med at opbygge en ny miljøforretning, hvor grøn  
vækst spiller en væsentlig rolle.

Forbrugervalg 2021



 

VAND OG AFFALD SVENDBORG   

FORBRUGERVALG 2021 

RESULTAT 
 

Start dato: 08-11-2021 kl. 00:00 Antal vælgere: 23664 

Slut dato: 29-11-2021 kl. 23:59 Deltager antal: 498 

  Stemme %: 2,1 % 
    

 

VALGMULIGHED  STEMME ANTAL - % 

Arne Knudsen  220 – 44,2% 

Jeanne Griff  31 – 6,2% 

Johan Weltzin Kristensen  122 – 24,5% 

Kristian Albertsen   33 – 6,6% 

Rasmus Schjødt Kold  92 – 18,5% 
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