Pressemeddelelse 28. september 2021

Odder Spildevand A/S gør klar til forbrugervalg
Forbrugerne i Odder skal vælge to repræsentanter til bestyrelsen – der åbnes for tilmelding af kandidater i
næste uge
I september og oktober får alle Odder Spildevand A/S’ kunder lejlighed til at vælge deres egne
repræsentanter til bestyrelsen. Det sker hvert fjerde år, og første fase af valget begynder i næste uge.
Fra tirsdag den 5. oktober har alle interesserede kandidater nemlig mulighed for at melde sig som
kandidat til bestyrelsen. Det kræver blot to ting: at man er myndig og at man har minimum 10 stillere,
som vil bakke kandidaturet op.
Der skal vælges to forbrugerrepræsentanter samt op til fire suppleanter ved valget. Alle kan stille op
som kandidat og alle Odder Spildevand A/S’ kunder kan stemme.
Det er ikke en betingelse, at man ejer en bolig – som lejer har man også stemmeret. Hver husstand,
uanset om det er en storfamilie på syv eller en enlig i en etværelses lejlighed, har én stemme. Men
selvom man ejer flere boliger, har man stadig kun én stemme.
Virksomheder i forsyningsområdet har også én stemme hver.
Alt foregår elektronisk
Odder Spildevand A/S indgår i et driftsfællesskab under Samn Forsyning ApS.
Samn Forsyning ApS håndterer drift og administration af spildevandet i Odder og Horsens kommuner
samt drikkevandet i en stor del af Horsens Kommune.
Det er Samn Forsyning ApS, der varetager hele valghandlingen på vegne af Odder Spildevand A/S.
Som tidligere foregår hele forbrugervalget elektronisk. Det gælder både opstillingen som kandidat samt
afstemningen, når den sættes i gang - begge dele foregår via NemID.
Hvis man ikke har NemID kan man både opstille og stemme på en anden måde. Læs mere på
hjemmesiden www.samn.dk/valg2021
Kandidaterne kan melde sig fra tirsdag den 5. oktober. Sidste frist for at stille op er mandag den 25.
oktober.
Herefter skal kandidaterne godkendes af valgudvalget, og i starten af oktober bliver navnene på alle
kandidater meldt ud og de vil få lejlighed til at give en kort præsentation af sig selv.
Selve valget, der også foregår elektronisk, begynder tirsdag den 2. november og slutter mandag den 22.
november. Resultatet af valget bliver offentliggjort inden udgangen af november.
Yderligere oplysninger om Forbrugervalget kan fås ved henvendelse til Kundechef Anne Ellegaard ved Samn Forsyning ApS
på 7626 8700.
Læs mere om Odder Spildevand A/S på www.samn.dk
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