
Pressemeddelelse 15. juni 

nef skyder det store pink repræsentantskabsvalg i gang!  

15. juni 2021 skyder nef valgperioden i gang, da der 

i år skal vælges og genvælges medlemmer til 

repræsentantskabet.  

 

Marianne, direktør for nef, siger "hvert fjerde år 

afholder vi valg til repræsentantskabet, og da sidste 

valg var i 2017, er det i år tid til gennemførelse af et 

nyt valg i november. Vi er sikre på, at vi har mange 

gode kandidater i lokalområdet, og dem vil vi rigtig 

gerne have i tale, da det er en kæmpe gevinst for et 

repræsentantskab og en bestyrelse, at der er så 

mange forskellige typer og kompetencer til stede 

som muligt. Det giver en god dynamik og balance".  

Derfor vil man rundt i lokalområdet i den 

kommende tid støde på den pink valgstjerne, som 

indikerer, at der er valg i nef i november. Blandt 

andet bliver montørbilerne pyntet, der hejses bannere på nefs adresse, og hele det nordøstfynske 

område vil være lidt mere pink de kommende måneder.  

"Nogle vil måske mene, at vi er tidligt ude, men det 

tager tid, at aktivere de gode kræfter. Da 

repræsentantskab og bestyrelse har stor 

indflydelse på de beslutninger, der træffes i nef, 

tager vi valget meget seriøst og gør os umage for at 

tiltrække kandidater. Vi ved, der er mange gode 

lokale kræfter i vores område, og brænder man fx 

for grøn omstilling, udvidelse af fibernettet eller vil 

starte en bestyrelseskarriere op, så synes jeg, man 

skal kigge i vores retning. Der er plads til 27 

personer, så det kan blive en rigtig interessant sammensætning - og det er godt!" siger Marianne. 

I 2017 var der overvældende stor interesse i at blive valgt ind, og igen i år har man altså 

muligheden for at komme ind i repræsentantskabet. Er man interesseret i at stille op til valget kan 

det ske på nef.dk, hvor man også kan læse mere om valget, eller der kan rettes henvendelse til os 

på nef@nef.dk. 

     Kontakt: Anne Line Nielsen, aln@nef.dk eller tlf: 6332 1100 
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