
Valg til bestyrelsen i Odsherreds Forsyning  
Odsherred, den 20. oktober 2013  

 

Til: Grundejere i sommerhusområderne i Odsherred, som har stemmeret til valget af brugerrepræsentanter 

til bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S. 

 

Skal sommerhusejerne have en repræsentant i bestyrelsen for Odsherred Forsyning ?? 

De 3 sammenslutninger af grundejerforeninger for sommerhusejere i Odsherred (Dragsholm, Trundholm og 

Nykøbing/Rørvig) har besluttet at opstille en fælles kandidat i forbindelse med det lovbestemte valg af 

brugerrepræsentanter i Forsyningsselskabernes bestyrelser. 

Forbrugerne skal vælge to medlemmer og to suppleanter til en samlet bestyrelse for de to selskaber 

Odsherred Spildevand A/S og i Odsherred Vand A/S. 

Desværre er reglerne således, at det kun er sommerhusejere, der har fået kloakeret, som har stemmeret. 

Og det er omkring 4.000. Det indebærer, at de op mod 20.000 sommerhusejere, som alene er ”forbruger” 

af Odsherreds Forsynings tømningsordning ikke har stemmeret. Også sommerhusejere, der får 

vandforsyning fra kommunens vandværk i Nykøbing-Rørvig har stemmeret. 

Vores kandidat er lektor ved Københavns Universitet Aksel Walløe Hansen, som er formand for 

grundejerforeningen Næsdal Plantage ved Asnæs. 

Det er sikkert de fleste bekendt, at der i de kommende år skal afholdes udgifter i milliard-klassen, når alle 

sommerhuse skal kloakeres og der skal bygges et helt nyt og meget stort rensningsanlæg ved Tengslemark 

Lyng. 

Forsyningsselskabernes virksomhed er særlig på to områder. For det første er der vandtætte skodder 

mellem forsyningsselskabernes og kommunens økonomi. Og det er jo godt. Mindre godt er, at 

forsyningsselskaberne ikke er undergivet en stram politisk budgetstyring, hvilket i praksis betyder, at der 

stort set kan udskrives regninger til bl.a. sommerhusejerne efter, hvad selskaberne synes, det har været 

nødvendigt at bruge for at drive forretningen. 

Det er næppe i sommerhusejernes interesse, at Odsherred Forsyning udvikler sig på samme møde som 

SEAS-NVE, hvor el-priserne er de højeste blandt sammenlignelige selskaber, og hvor SEAS-NVE har 

investeret i tabsgivende projekter uden for kerneområdet. Og hvor de endelige regninger havner hos 

brugerne. 

I denne situation har de 3 sammenslutninger af sommerhusejere i Odsherred ment det nødvendigt at 

forsøge at få valgt et bestyrelsesmedlem, som har særlig opmærksomhed omkring sommerhusejernes 

interesser og problemer. 

Vi sender denne mail til formændene for de grundejerforeninger, som os bekendt har fået foretaget 

kloakering. 

Vi anmoder derfor formændene om at videresende denne mail til alle deres medlemmer med en 

opfordring til at afgive stemme i perioden 21. oktober til 3. november 2013. Vi har med vilje ventet med at 



sende denne opfordring til afstemningen er gået i gang. Det betyder, at der skal handles meget omgående 

både fra de formænd, som får denne mail og for de enkelte grundejere, som får opfordringen til at afgive 

stemme. 

Man kan afgive stemme enten ved at gå ind på Odsherred Forsynings hjemmeside 

(www.odsherredforsyning.dk) og følge vejledningen eller ved at møde personligt op på Forsyningens 

adresse Hovedgaden 39, 4571 Grevinge. Man må formode, at der ved personligt fremmøde vil blive 

forlangt kundenummer og legitimation. 

Vi håber at sommerhusejerne er enige i, at der bør gøres dette forsøg på at få en repræsentant i 

bestyrelsen. Hvis vi fremover finder forsyningsselskabernes dispotioner kritisable, vil det være ærgerligt 

ikke at have gjort det yderste for at få valgt en repræsentant med særlig indsigt i sommerhusejernes 

forhold. 

 

Med venlig hilsen 

Peter Post Hansen 

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm (SAGT) 

post.peter@hotmail.com  

 

Lennart Berendt 

Fritidshusejernes Sammenslutning i  Nykøbing- Rørvig (FSNR) 

slberendt@gmail.com  

 

Hans Glendrup 

Sammenslutningen af grundejerforeninger i sommerhusområderne i Dragsholm 

hansglendrup@gmail.com  


