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Valg af nye forbrugerrepræsentanter 

til Guldborgsund Forsyning 
 
Til oktober 2021 skal der gennemføres ordinært valg af 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter 

til bestyrelserne for Guldborgsund Vand A/S og Guldborgsund Spildevand A/S. 

Forbrugerrepræsentanterne og deres suppleanter vælges til begge bestyrelser samtidigt. Valget 

gælder for en fireårig periode, der starter 1. januar 2022. 

Alle myndige personer kan stille op til valget, og kandidaten skal anbefales af minimum 10 fysiske 

personer (stillere). Stillerne skal være myndige, og være forbrugere hos Guldborgsund Forsyning. 

Stillerne skal registreres på Guldborgsund Forsynings hjemmeside senest den 3. september 2021, kl. 

12.00, samtidig med at kandidaten meddeler sit kandidatur. Se mere på 

www.guldborgsundforsyning.dk. 

Valget kommer til at foregå elektronisk 

Bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning har besluttet, at valget skal foregå elektronisk. Det indebærer 

bl.a., at man ikke behøver at bevæge sig til Nykøbing for at stemme. Stemmeafgivelse kan altså ske 

hjemme fra sofaen ved hjælp af en pc eller iPad, hvor man nemt og enkelt logger ind i 

stemmeboksen ved hjælp af NemID eller kundenummer og adresse. Samtidig kommer 

valghandlingen til at strække sig over 5 dage, så alle har god tid til at afgive deres stemme. 

I dag er forbrugerrepræsentanterne i Guldborgsund Vand A/S og Guldborgsund Spildevand A/S 

henholdsvis Hans Erik Pedersen, Øster Ulslev og Henning Kamper, Nykøbing F.  

  

Dato: 30. juni 2021 
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Spændende nyskabelse 

”Vi er allerede godt i gang med at forberede valget, som efter planen kommer til at finde sted i uge 

41,” oplyser Adm.  direktør Niels Rasmussen, Guldborgsund Forsyning A/S. Niels Rasmussen er 

tovholder, når det gælder valget af forbrugerrepræsentanter og dermed også ansvarlig for afvikling 

af den elektroniske valghandling.  

”Vi har lavet en særlig side på vores hjemmeside med overskriften ’Forbrugervalg’. Her har vi netop 

annonceret efter kandidater, og efter sommerferien informerer vi nærmere om, hvordan valget 

finder sted. Og her vil der også blive mulighed for, at kandidaterne kan præsentere sig selv,” siger 

Niels Rasmussen. 

 

Yderligere oplysninger: Adm. direktør Niels Rasmussen, Guldborgsund Forsyning A/S tlf. 4187 6902 

 

 


