Vil du være med til at sikre rent vand i hanen?
Stiller du op til bestyrelsen i dit lokale vandværk, er du med til at udvikle vandværket og sikre, at der altid er
rent drikkevand.
Vand er noget af det vigtigste, vi har. Uden vand intet liv. Heldigvis har vi masser af godt drikkevand. Vi kan
drikke et glas, lige når vi har lyst, og sådan skal det blive ved med at være.
Det er bestyrelsen i vandværket, der sikrer, at der er rent vand i hanen i rigelige mængder, – ligesom det er
bestyrelsen der bestemmer, hvordan vandværket skal drives effektivt, sikkert og bæredygtigt. Nogle i
bestyrelsen er tovholdere for teknikken, mens andre står for økonomien, det praktiske eller det strategiske.
Vi har brug for dig
Thorning Vandværk er drevet og forbrugerejet af ca 650 husstande/virksomheder i det område, hvor Thorning
Vand har forsyningspligt. Derfor kan du som forbruger blive valgt til bestyrelsen, når vandværket holder
generalforsamling den 18/3 2022 kl. 19.00 i Thorning Forsamlingshus. Har du tid og lyst til at bruge nogle timer
om måneden, hvor du i fællesskab med andre sikrer rent vand i hanen og udvikler vandværket, så stil op.
To bestyrelsesmedlemmer og en suppleant er i 2022 på valg til bestyrelsen i Thorning Vandværk.
Suppleanten vil få mulighed for at følge arbejdet i vandværkets bestyrelse, men skal være klar til at træde ind,
hvis et bestyrelsesmedlem bliver forhindret i at varetage bestyrelsesposten.
Som ny deltager i bestyrelsen leder vi efter en/flere, som gerne må have flair for tal, regnskab, budgetter, være
god til kommunikation eller være meget ”fremadrettet” miljøbevidst for at kunne skabe en bred
sammensætning i bestyrelsen. Din indstilling til at levere en positiv og samarbejdsvillig bestyrelses indsats for
masser godt drikkevand til vores forbrugere (og din eget vandforbrug) er dog vigtigst. Du vil komme til at indgå i
velfungerende bestyrelse.

Vil du høre mere? Så kontakt formand for Thorning Vandværk a.m.b.a – Ove Andersen på telefon 22 72 72 11
eller på mail thorningvand@thorningvand.dk.

Du ejer dit vand. Vidste du det? I Danmark er vandforsyningen som regel drevet og ejet af os, der bruger vandet. Drikkevand fra
hanen er altså noget, vi ejer i fællesskab og giver til hinanden. Når forbruger og ejer er den samme, er der et fælles ansvar for at
drive vandværket godt og effektivt.

