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Pressemeddelelse

Forbrugervalg 2013 er nu overstået
Vandvalget er nu afsluttet og to nye forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer er blevet valgt til Tønder Forsynings bestyrelse. Lisbeth Oxholm Andersen og Simon Mikkelsen indtræder i Forsyningens bestyrelse ved næste ordinær generalforsamling i
maj måned.
Ud af ca. 20.000 stemmeberettigede, hvoraf flere har haft mulighed for at afgive 2 stemmer,
er der afgivet i alt 265 stemmer.
Resultatet af forbrugervalget er, at Lisbeth Oxholm Andersen har fået 66 stemmer og Simon
Mikkelsen har fået 60 stemmer. De er dermed valgt som forbrugerrepræsentanter til Tønder
Vand A/S og Tønder Spildevand A/S.
Leonhard Nissen har fået 38 stemmer, Carsten Dinsen Andersen har fået 31 stemmer og er
dermed valgt som 1. og 2. suppleant.
Opstillere til forbrugervalget
I perioden fra den 5. november 2013 og frem til den 30. november 2013 kunne der ske tilmelding som opstiller til valget. Otte personer ønskede at opstille til forbrugervalget til Tønder Forsynings bestyrelse. Selve valget foregik i perioden fra den 8. – 30. december 2013.
De afgivne stemmer på opstillerne var som følgende:
Lisbeth Oxholm Andersen
Simon Mikkelsen
Leonhard Nissen
Carsten Dinsen Andersen
Peter I. Hansen
Bent Drøhse
Lars Christian Detleffsen
Kim Tygesen

66
60
38
31
23
18
16
13

Bestyrelsens arbejde og pligter
Valgperioden er 4 år. Som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem har man de samme rettigheder
og pligter som bestyrelsens øvrige medlemmer.
Tønder Forsyning A/S er et aktieselskab, som er ejet 100 % af Tønder Kommune. Bestyrelsesmedlemmerne i Tønder Forsyning A/S – og i aktieselskaber som sådan – skal i sit bestyrelsesarbejde varetage selskabets interesse og tarv.
Bestyrelsens opgaver består primært i at varetage den overordnede og strategiske ledelse af
Tønder Forsyning A/S og samtidig sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. På
bestyrelsesmøderne tilrettelægges selskabets strategi, og selskabets overordnerede udfordringer diskuteres.
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