Bestyrelserne for Odsherred Forsyning A/S
Funktioner og valg
Et personligt indlæg ved Aksel Walløe Hansen
Som forbrugerrepræsentant i den nuværende bestyrelse for Odsherred Spildevand A/S og
Odsherred Vand A/S vil jeg benytte lejligheden til her at orientere om det kommende valg
til bestyrelserne for perioden 2022-2026.
Jeg er medlem af den nuværende bestyrelse for de to nævnte selskaber, Odsherred
Spildevand A/S og Odsherred Vand A/S. Jeg blev valgt første gang for 8 år siden og
genvalgt for 4 år siden.
Jeg genopstiller for næste valgperiode 2021-2025. Se venligst mere om mit kandidatur i
slutningen af dette indlæg.

Lidt baggrundsinformation om forsyningen:
Odsherred Forsyning A/S (OF) er et aktieselskab dannet i 2009 i forbindelse med
vedtagelsen af en ny vandsektorlov i det år. Der er én aktie i selskabet, og den ejes af
Odsherred Kommune. Aktien kan ikke sælges.
Odsherred Forsyning A/S er en koncern med 5 datterselskaber. To af disse er Odsherred
Spildevand A/S og Odsherred Vand A/S. Spildevandsselskabet tager sig af driften af
eksisterende kloakeringer og nye kloakeringer, feks i kommunens sommerhusområder.
Odsherred Vand A/S driver nogle vandværker. Herudover omfatter OF også selskaber for
varmeforsyning og tømningsordninger.
Alle disse selskaber har hver en bestyrelse. I praksis er der mest mulig overlap af
personer.
Loven tilsiger, at der skal vælges repræsentanter for forbrugerne til bestyrelserne for
Odsherred Spildevand A/S og Odsherred Vand A/S og kun til disse. Opstillingen af
kandidater er netop afsluttet. Listen med kandidaterne offentliggøres snarest.
Alle sommerhusejere i Næsdal Plantage er kunder i Odsherred Spildevand A/S og er
derfor stemmeberettigede.
Man kan stemme i tiden fra d. 9. november til d. 30. november. Afstemningen sker on-line.
Nærmere beskrivelse af proceduren kan findes på:
https://www.odsherredforsyning.dk/nyheder/forbrugervalg-2021/

Nogle personlige bemærkninger om arbejdet i bestyrelserne:
Mine to første perioder i bestyrelserne har været rigtigt interessante omfattende flere

spændende og vigtige opgaver. Én af disse har været arbejdet med kommunens
omfattende sommerhuskloakering. Dette arbejde vil også udgøre en vigtig opgave i de
kommende 4 år.
Et andet projekt, som jeg finder særligt interessant og fremadrettet, er etableringen af et
helt nyt anlæg til håndtering af det slam, som renseanlæggene producerer. Som det første
sted i landet, og faktisk i hele verden, vil OF fremover kunne udføre håndteringen af slam
på en 100% miljøvenlig måde.
Bestyrelsens hovedopgave er at sikre, at Odsherred Forsyning udvikler sig bedst muligt,
så organisationen kan levere en god og stabil service til en rimelig pris. At give et
betydningsfuldt bidrag til dette kræver stor indsigt i de lokale forhold og tæt kontakt til
involverede parter i lokalområdet. Som genvalgt medlem vil jeg have fokus på disse
emner.

Om mig selv kan jeg sige:
Jeg er 73 år. Jeg har sommerhus på Lammefjorden i Næsdal Plantage.
Jeg bygger mit kandidatur på erfaringer indhentet igennem medlemsskabet af
bestyrelserne siden 2014.
Jeg er pensioneret efter en lang karriere som lektor og viceinstitutleder ved Niels Bohr
Institutet, Københavns Universitet. Som viceinstitutleder var jeg ansvarlig for
undervisningen i de fysiske fag ved universitetet. Mere specifikt har jeg i mange år stået
for uddannelsen af danske meteorologer. Og er faktisk fortsat involveret i dette.
Via mit arbejde inden for dansk meteorologi har jeg opnået indsigt i mange af de
klimaudfordringer, vi udsættes for i en kommune som Odsherred, f.eks. forårsaget af
øgede nedbørsmængder i et fremtidigt varmere klima.
Jeg er generelt meget engageret i klimaspørgsmålet. Jeg holder således jævnligt foredrag
om klimaet og klimatilpasning. Jeg har et meget stort netværk med god kontakt til en lang
række institutioner og enkeltpersoner inden for klima og miljø. Og kan trække på deres
viden og ekspertise.
Jeg har også mange års erfaringer for klassisk dansk foreningsarbejde. Eksempler er
Frederiksberg Idræts-Forening, Dansk Meteorologisk Selskab og andet frivilligt arbejde i
f.eks. bestyrelsen for en grundejerforening og en stor andelsboligforening (183
lejligheder).
Jeg mener derfor, at jeg vil kunne bidrage væsentligt til, at Odsherred Forsynings opfylder
målsætningen at sikre rent vand og et rent miljø samt at tilpasse sig klimaforandringerne,
der forventes i de næste årtier.

