Pressemeddelelse
”Jobopslag” fra nef Fonden:

Vil du være med til at udvikle
el- og fibernettet på Nordøstfyn?
nef Fonden, der står bag el- og fiber til Nordøstfyn, opfordrer - med et glimt i øjet - engagerede
kunder til at byde ind på ”jobbet” som medlem af repræsentantskabet. Der er nemlig valg til det
27 mand (m/k) store repræsentantskab til efteråret. Målet er at få et stort og mangfoldigt felt af
kandidater og at få en høj valgdeltagelse. Derfor har nef igangsat en række nye initiativer, som
begynder i dag og fortsætter helt frem til 14. november 2017, hvor valget slutter.
Vi søger kandidater til vores repræsentantskab,
så det i højere grad afspejler vores brede kundeunderlag på Nordøstfyn. Det er vigtigt for
os, at der ved hvert valg tilføres nye kræfter og
ressourcer, og samtidig sikres en vis kontinuitet i arbejdet ved, at en del af de eksisterende
repræsentanter genopstiller, fremhæver Marianne Eriksen, direktør i nef Fonden.
Arbejdet i repræsentantskabet er både overkommeligt, interessant og givende, og mange
medlemmer har glæde af deres indsats som en
indgang til et aktivt bestyrelsesliv. De møder
samtidig andre interesserede og engagerede
personer fra vores lokalområde, der gerne vil
have indflydelse på fiber- og elforsyningen på
Nordøstfyn – og på den profil, vi har som lokal
aktør, fortsætter Marianne Eriksen.

Nye tiltag skal give højere valgdeltagelse
Når feltet af kandidater er på plads, er næste mål at få
valgdeltagelsen op - for nef er successen hjemme ved
en deltagelse på 10% eller mere. Det kommer ikke af
sig selv, og derfor igangsætter nef en række nye initiativer de kommende måneder:
Kunderne på Nordøstfyn vil opleve nef og valget i
mange medier og sammenhænge. Vores domicil og
biler bliver pyntet til lejligheden, ligesom vi gør det nemt
for interesserede både at stille op og afgive stemme.
Vi laver nemlig elektronisk afstemning, udvider vores
åbningstider og kommer ud i valgområderne med et
rullende valgsted. Sidst men ikke mindst har vi en lille
påskønnelse til de kunder, der gør deres indflydelse
gældende ved at afgive stemme til valget, slutter
Marianne Eriksen, der endnu ikke er parat til at komme
nærmere ind på, hvad påskønnelsen består i.

FAKTA
Til repræsentantskabet i nef Fonden skal der vælges 27 repræsentanter og 6 suppleanter fordelt på 3 valgområder.
Alle netkunder på Nordøstfyn er stemmeberettiget og har en stemme til valget.
På nef.dk kan potentielle kandidater se, hvordan man kan tilmelde en kandidat og afgive stemme.
Opstillede kandidater bliver løbende præsenteret på nef.dk og facebook.

KONTAKT
For henvendelser omkring repræsentantskabsvalget i nef Fonden:
Direktør Marianne Eriksen, tlf. 63 32 11 25
Direktionsassistent Anne Line Rosenørn Nielsen, tlf. 63 32 11 72
Kommunikationskonsulent Mette Sørensen, tlf. 63 32 11 51
Bestyrelsesformand Niels Mertz Rasmussen, tlf. 66 10 77 76
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