Farum Fjernvarme
Repræsentantskabsvalg 2021
Stillerliste - gruppe 1
Kandidatnavn
1

Billede

Bent Bjørn Hansen,
Enebovænge 29

EJ BILLEDE

(G)

Jeg har været medlem af repræsentantskabet i 6 år. Heraf 2 år i bestyrelsen, hvor det
er lykkedes at få vedtaget og gennemført et varmepumpe-projekt, som giver både
billigere varme og som samtidig er rigtig godt for miljøet. Men der er stadig plads til
forbedringer med. f.eks. et varmelager, så man køber strøm, når den er billig.
Er ingeniør med en bred teknisk indsigt og har i mange år været interesseret i effektiv
udnyttelse af energiressourcer.
Jeg arbejder for en transparent ledelse med mere åbenhed og bedre information til
brugerne - gerne med dialog om den fremtidige udvikling.
2

Christian Tarrild,
Munkehøjvænge 2
(N)

Jeg har boet i Farum i 8 år sammen med min kone og to børn.
Jeg er uddannet civilingeniør i medicin og teknologi og er generelt teknisk
interesseret.
Jeg stiller op til repræsentantskabet for at:
•
•
•
•
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Sikre en langsigtet forsyningsstrategi med fokus på stabilitet, økonomi, grøn
teknologi og de lovmæssige forudsætninger
Sikre aktiv/opsøgende hjælp fra fjernvarmen til forbrugerne med henblik på
at udnytte varmen optimalt
Sikre en fortsat selvejende fjernvarme
Sikre at sund fornuft og rettidig omhu fører til en oplyst dialog

Elisabeth V. Carstensen
Maglehøj 94
(N)

Vi skal bevare Farum Fjernvarme som en selvstændig og forbrugerejet virksomhed!
Vi andelshavere mærker alle kortsigtede såvel som langsigtede beslutninger på egen
pengepung nu og i fremtiden, og vi har dermed den største interesse i at støtte en
professionel bestyrelse.
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Der skal fortsat arbejdes for billige og miljørigtige løsninger, som kommer os alle til
gavn.
Jeg er 51 år, uddannet civilingeniør med et Ph.D. i organisk kemi og 20+ år i den
farmaceutiske industri indenfor forskning, produktion og kvalitetssikring.
4

Erik H Tøt
Hvilebækvænge 80

EJ BILLEDE

(N)

Jeg stiller op til repræsentantskabet med en forventning om at få dels indsigt i og
indflydelse på hhv. drift og fremtid for Farum fjernvarme.
Min interesse herfor bunder i en generel interesse for samfundsforhold og herunder
en sikker, teknisk og økonomisk forsyningssikkerhed.
Mine forudsætninger er bl.a. en grunduddannelse som cand.merc. - og i denne indgik
faget energipolitik. Siden har jeg arbejdet med regnskaber og ledelse i både private og
offentlige virksomheder; således adskillige år som revisor i SKAT.
Jeg mener det er yderst vigtigt, at sikre den enkelte borger en høj grad af
forsyningssikkerhed af de for alle fundamentale ressourcer (varme, EL og vand) der er
behov for i samfundet og gerne i samarbejde med andre organisationer.
5

Eva Brunk
Ellegårdspark 7
(N)

Arbejdsmæssigt er jeg logopæd i Allerød kommune.
Jeg vil gerne være med til at samarbejde frem mod grøn energi inden for Farum
Fjernvarme, da jeg anser det, som det eneste rigtige i fremtiden.
Hvis du stemmer på mig, får en aktiv debattør, der tænker på naturens ressourcer.
6

Flemming Sørensen
Nygårdspark 20

EJ BILLEDE

(N)

Jeg vil arbejde for, at vi også i fremtiden har et godt varmeforsyningsselskab og det
bliver miljørigtig varme, så vi kan undgå at slipper for mere CO2. udledning.
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Hans Peter Jørgensen
Bybækpark 16
(N)

Jeg er uddannet maskinmester og elinstallatør og har arbejdet med drift og
vedligehold af større tekniske installationer gennem hele mit arbejdsliv.
Har været bosiddende i Farum siden 1972 og har tidligere været med i
repræsentantskabet i over 10 år, men udtrådte grundet midlertidig flytning. Er nu
flyttet tilbage til Farum og ønsker igen at indgå i repræsentantskabet.
Mit mål er at arbejde for stabil fjernevarmeforsyning til den mest optimale pris.
Endvidere vil jeg arbejde for større åbenhed mellem bestyrelsen og
repræsentantskabet. Min tekniske baggrund og praktiske erfaring vil kunne gavne
andelshaverne.
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Jan Lund Sørensen
Hvilebækvænge 82
(G)

Jeg er økonom fra Handelshøjskolen i København med 30 års erfaring fra den
finansielle sektor. Jeg har rådgivet mange energiselskaber i finansielle sammenhænge
og dermed oparbejdet et bredt kendskab til den danske energiforsyning.
Min mål i repræsentantskabet er, at FFV skal drives på den mest rentable måde, så
forbrugerne får den laveste tilgængelige pris. Vejen dertil kan være mange, men alle
muligheder skal kunne diskuteres.
For et forbrugerejet selskab er det essentielt, at beslutninger træffes på et oplyst og
gennemsigtigt grundlag samt formidles til brugerne på en forståelig måde.
Har boet i Farum over 20 år og genopstiller til repræsentantskabet.
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Jens Bjerre
Enebovænge 13

EJ BILLEDE

(N)

Jeg er pensioneret International Clinical Director hos Novo Nordisk og har betydelig
erfaring i planlægning af projekter samt implementering og evaluering af disse. Dette
omfatter både de konkrete og finansielle aspekter. Jeg er speciallæge i hæmatologi og
har en betydelig efteruddannelse hos Novo Nordisk i projektarbejde.
Jeg har fulgt Farum Fjernvarme siden 1974, og mit primære formål er at påvirke
udviklingen af virksomheden i en mere bæredygtig retning, under respekt for de
faktiske finansielle forhold. Desuden vil jeg gerne deltage i arbejde med at evaluere,
om virksomheden kan drives mere kosteffektivt (løbende drift / udviklingsprojekter.)
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Jens Risgaard Mortensen
Enebovænge 35
(G)

Jeg har en baggrund indenfor økonomi og virksomhedsledelse.
Jeg har siddet i repræsentantskabet de seneste 4 år, hvor har jeg har
•
•
•

arbejdet for et bedre samarbejde i repræsentantskabet,
mere information fra bestyrelsen og
billigere - gerne grønnere - varme.

Spørgsmålet er om Farum Fjernvarme har en størrelse til at sikre billig grøn varme i
fremtiden.
Jeg vil arbejde for en undersøgelse af, om et tættere samarbejde eller en fusion med
en større aktør som Vestforbrænding eller Hillerød Forsyning vil betyde lavere
varmepriser og lavere administrationsomkostninger.
En oplagt mulighed, da vi ledningsmæssigt netop er forbundet med disse aktører.
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Jette Fisker
Kjærbovænge 20
(G)

Jeg er uddannet bibliotekar, merkonom og datanom. Har i over 30 år arbejdet med IT.
Har siden 1996 boet i Farum med min familie.
Jeg har deltaget i mange årsmøder, hvor man desværre ikke har nogen indflydelse og
hvor jeg har haft fornemmelsen af, at der ikke blev lyttet til de enkelte andelshavere.
Jeg vil gerne arbejde for
•
•

billig fjernvarme og
fornuftige investeringer under hensyntagen til Farum Fjernvarme’s størrelse.

Desuden går jeg ind for større åbenhed og offentliggørelse af referater fra både
repræsentantskaber og bestyrelse.
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Jørgen Tordrup Nielsen
Bavnebjærgspark 11
(G)

Jeg blev i 2019 nyvalgt til repræsentantskabet og som sådan været medvirkende til, at
gennemføre et styrket samarbejde i bestyrelsen til gavn for forbrugerdemokratiet i
Fjernvarmen.
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I denne periode har repræsentantskabet også støttet om omkring etablering af et nyt
fremtidssikret varmeværk som betyder både klimavenlig fremstilling af varme samt
en økonomisk besparelse for forbrugerne.
Jeg ønsker fortsat at styrke repræsentantskabet og kan stille mine mere end 40 års
bestyrelseserfaring fra både politisk og faglige interesseorganisationer til rådighed.
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Karin Nygaard
Ellegårdspark 20

EJ BILLEDE

(G)

Jeg genopstiller som repræsentant for Farum Fjernvarme for derigennem at tilsikre
forbrugerne en stabil, pris- og miljørigtig fjernvarmeforsyning.
Som mangeårig valgt repræsentant, vil jeg fortsat kæmpe for bibeholdelse af
selskabets selvstændighed og uafhængighed.
Jeg støtter det nuværende arbejdet for billig og stabil varme.
Bestyrelse har haft succes med overtagelse af transmissionsledningen fra Hillerød, og
det giver indtægt ved salg af overskydende varme. Det kan lade sig gøre fra et nyt
mere miljøvenligt varmepumpeanlæg, som er taget i brug pr. 1. januar 2021.
Dette arbejde vil jeg gerne fortsat kunne præge og være en del af.
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Ketty Træholt
Gammelgårdsvej 37
(G)

Merkonom. 40 år i DSB henholdsvis kommerciel afd., generaldirektørens sekretariat,
16 år Farum Byråd, bestyrelsen i Farum Fjernvarme 8 år, repræsentantskab 10 år.
Formand Farum Lokalhistoriske Forening, medlem af bestyrelsen Furesø Museer
– erfaring herfra er evne til at skelne meget uvæsentligt fra væsentligt.
Heldigvis blev det nye varmepumpeanlæg taget i brug til gavn for priser og CO2.
Jeg vil medvirke til:
•
•
•
•
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Ligestilling af ejerlejlighederne i Farum Nord, så de får samme indflydelse som
andre ejere
Bedre tone
Ikke særinteresser i gruppe 1 samt
påskønnelse af dygtige og effektive medarbejdere.

Lars-Christian Nielsen
Kjærbovænge 22
(G)
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Som privat varmeaftager fra Farum Fjernvarme ønsker jeg at gøre en indsats, for at
varmeregningen er så minimal som mulig.
Jeg synes ligeledes, at det er vigtigt at støtte Farum Fjernvarme i deres vision om
miljørigtig, grøn og klimavenlig varme.
Vi har i december 2020 indviet og opstartet en varmepumpe ved Farremosen i Allerød,
hvilket giver udsigt til nedsættelse af varmeprisen her i foråret.
Jeg har været suppleant i gr. 1 siden 2019 og er meget interesseret i at fortsætte
arbejdet.
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Margit Solveig Ostenfeld
Akaciepark 20
(N)

Jeg har gennem en årrække fulgt Farum Fjernvarmes bestræbelser på at opnå en grøn
omstilling tillige med fokus på varmepriserne.
Farum Fjernvarme er kommet langt med den nye varmepumpe i Allerød, som
reducerer CO2 udledningen væsentlig og tillige medfører et prisfald.
En stemme på mig vil indebære en forsat støtte til den udvikling.
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Max Watson
Gartnervænget 15
(G)

Som mangeårigt medlem af repræsentantskab og tidligere bestyrelsesmedlem
genopstiller jeg til repræsentantskabsvalget.
Da jeg altid har haft interesse i energi og forsyning og da fjernvarme og lokal
indflydelse for mig er vigtige ting, håber jeg på opbakning ved afstemningen, så vi
sammen kan sikre fremtidens fjernvarme ved at:
•
•
•

Arbejde for en stabil og billigst mulig varmeforsyning.
Fortsætte den moralske pligt til at tænke grønt, klima og CO2-fri miljø ind i
Farum Fjernvarme.
Udnytte fordelene ved FFV’s nye varmepumpeanlæg, der er resultat af
ovenstående og dermed få flere brugere tilsluttet Farum Fjernvarme.

Derfor sæt X ved Max Watson
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Mette Andersen
Kjærbovænge 66
(G)
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Jeg ønsker at genopstille til repræsentantskabet. Jeg har været med siden 2006 og
formand for gruppe 1 siden 2019.
Jeg ønsker fortsat at være talsmand for det gode samarbejde, information og åbenhed
mellem repræsentantskab og bestyrelse.
Det er vigtigt for mig at der fortsat satses på grøn energi. Som tidligere indkøber vil
jeg arbejder for stor forsyningssikkerhed og konkurrencemæssige priser, men forsat
skele til miljø og klimabelastning.
Hvis du stemmer på mig, får du:
•
•
•
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En aktiv og engageret debattør
At andelshaverne sikres en stabil og miljørigtig varmeforsyning
til endnu lavere varmepriser.
At andelshaverne får den bedste mulige information

Michael Colding-Jørgensen
Kielshøj 47
(G)

Jeg er uddannet cand.polit. og har en erhvervsmæssig baggrund i bank, forsikring og
lufthavn.
Jeg har været medlem af repræsentantskabet siden 2013.
Jeg håber på genvalg til Repræsentantskabet, idet jeg specielt vil arbejde for:
•
•
•
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At Farum Fjernvarme bliver blandt de billigste 25 % af de danske
fjernvarmeselskaber.
At Farum Fjernvarme tilslutter sig branchens regler for god selskabsledelse:
”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”.
At Farum Fjernvarme fortsat skal være et lokalt forankret andelsselskab.

Morten H.R. Schmücker
Farum Gydevej 30

EJ BILLEDE

(G)

Jeg er 44 år, uddannet pædagog, arbejder med lydproduktion og har stor interesse
for miljø og teknologi.
Jeg genopstiller til repræsentantskabet for at sikre en bæredygtig og grøn udvikling
af Farum Fjernvarme.
Jeg ønsker billige, stabile priser og sunde investeringer, som sikrer, at fjernvarmen
også er konkurrencedygtig i fremtiden.
Vi skal bevare den forbrugerindflydelse vi har i dag og værne om vores fælles
andelsselskab.
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Med mig i repræsentantskabet kan du forvente god information og sund fornuft bag
fremtidens beslutninger til fordel for os alle.
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Niels Troels-Smith
Bavnebjærgspark 65
(G)

Ingeniør, Civiløkonom, Master IKT og Læring
Jeg stiller op til repræsentantskabet for at bidrage med holdninger og viden til at føre
Farum Fjernvarme videre. Jeg lægger vægt på sikker forsyning – med både økonomisk,
miljø- og driftsmæssig bæredygtighed.
Erhvervserfaringen omfatter lederjob i forsikringsbranchen – erhvervsforsikringer, ITudvikling, samt undervisning på videregående uddannelser i fag som organisation,
ledelse, økonomi og IT.
Dertil bestyrelsesarbejde lokalt, nationalt og internationalt i organisationer og
virksomheder – aktuelt kasserer i Spejdernes Genbrug og flere tillidsjob på frivillig
basis.
Jeg stiller op med opbakning fra Grundejerforeningen i Bavnebjærgspark (hvor jeg er
revisor)
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Ole S Jensen
Nygårdspark 135
(N)

Jeg er 49 år og bosiddende i Farum, hvor jeg sidder i en bestyrelse i Nygårdspark.
Min mission er at opnå bedst mulig dialog og samarbejde mellem mennesker.
Jeg har siddet i en bestyrelse i Gladsaxe i over 10 år i en privat ejendom, hvor jeg
varetog de opgaver, der måtte være til stor glæde for vore beboere.
Jeg er far til 2 og tænker blandt andet derfor meget på varme og varmt vand.
Jeg har i forvejen kendskab til en af de andre bestyrelsesmedlemmer.
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Paul Thomsen
Bavnebjergspark 4
(N)

Har været andelshaver siden 1983.
Er uddannet bygningsingeniør, og har været godkendt til at udføre huseftersyn i hele
ordningens levetid.
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Min intension for fjernvarmen er at den skal være pålidelig, økonomisk, og bruge det
rigtige ”brændsel” som grundlag for driften, så vi ikke forurener indirekte.
Varmepumper med ”grøn” strøm har min opbakning.
Andelsselskab betyder at vi alle ejer det, derfor er alle berettiget til at vide mest muligt
om værkets drift og økonomi.
Vi skal ikke overdrive information, men hvis andels ejere spørger, skal de generelt
have de oplysninger de beder om.
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Peter Nørregaard
Dybedalsvej 26

EJ BILLEDE

(G)

Medlem af Farum Fjernvarmes Repræsentantskab siden 2015-2019. Fjernvarmebruger, siden det i 2009 blev muligt at vælge fjernvarme, hvor vi bor.
Bosat i Farum siden 1995, i enfamilieshus på Dybedalsvej. Gift, tre voksne børn.
Engageret i lokalsamfundet, bestyrelsesmedlem i en lokal spejdergruppe.
Jeg ønsker at støtte op om den bestyrelse, som gennem årene har sørget for billig og
stabil varme og som sammen med repræsentanterne for parcelhusejerne og
boligselskaberne har sikret, at vi ejer fjernvarmeledningen mellem Værløse og
Hillerød. Vi har dermed kunne konvertere fra naturgas til varmepumpe og har
minimeret vores varmeforsynings CO2-udslip – med prisreduktion.
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Pia Sandau
Nygårdspark 151
(G)

Pia Sandau, 62 år. Jeg er i dag næstformand i bestyrelsen i Farum Fjernvarme.
Jeg går ind for sikker, miljørigtig energi samt sænkning af priserne til forbrugerne.
Jeg vil fortsat arbejde for gennemsigtighed og åbenhed omkring bestyrelsen arbejde,
og inddrage repræsentantskabet i de vigtigste beslutninger.
Jeg vil desuden arbejde på at få flere områder inddraget i fjernvarmefælleskabet
- jo flere vi er, jo flere muligheder har vi.
Mine styrker er ledelse, planlægning og organisation, hvilket jeg kan se der er god brug
for i ledelsen af fjernvarmen.
Jeg bor i Nygårdspark og arbejder til daglig på Novo Nordisk.
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Preben Lanng
Nordtoftevej 11
(G)

Jeg er maskiningeniør med 50 års virke / erfaring indenfor energi og miljø, andelshaver
hos Farum Fjernvarme på 40. år, samt medlem af Farum Fjernvarmes bestyrelse.
Som genvalgt medlem af FF´s repræsentantskab vil jeg fortsætte nyttiggørelsen af
mine kompetencer i fjernvarmens tjeneste til gavn for forbrugerne, og som sådan
arbejde videre for en:
•
•

åben og demokratisk arbejdende, forbrugerorienteret organisation
sund og økonomisk robust forretningsudvikling af FF for øget indsats af
konkurrencedygtig fjernvarme, der er bedst, billigst, renest og med retfærdigt
afregnede varmeleverancer imødekommer forbrugernes forventninger.

Støt mit arbejde for øget forbrugerindflydelse, og tilfredsstillende varmeleverance
med en stemme på mig.
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Steen B. Fich
Kjærbovænge 7
(G)

Som mangeårigt medlem af repræsentantskabet og tidligere bestyrelsesmedlem,
genopstiller jeg til repræsentantskabsvalget
En opbakning på mig ved afstemningen vil blive anvendt til:
•
•
•

•
•

Arbejde for en stabil og billig varmeforsyning.
Udnytte fordelene ved vores nye klima- og CO2 miljøoptimale
varmepumpeanlæg og derigennem få flere brugere tilsluttet.
Arbejde for en demokratisk ligestilling af alle ejerboliger i gruppe 1 (de private
ejerboliger) således, at også de omkring 440 ejerligheder i Farum Nord vil
opnå samme rettigheder og indflydelse som øvrige villa- og rækkehuse,
tilsluttet FFV.
Søge bredt samarbejde, for derigennem at bidrage til FN’s verdensmål på
klimaområdet.
Forblive forbrugerejet.

Derfor stem på mig
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Svend Hastrup
Ellegårdspark 28

EJ BILLEDE

(N)

Jeg har boet i Farum de sidste 40 år.
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Er Ingeniør med bred teknisk indsigt og er interesseret i effektiv udnyttelse af
Energiressourcer.
Jeg vil arbejde for, at
•
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Farum Fjernvarme yder en stabil varmeforsyning til så lav en pris som mulig.

Sven Krarup Nielsen
Maglehøj 34
(G)

Jeg er mangeårigt medlem af repræsentantskabet og valgt til bestyrelsen i 2012 2020.
For mig er det vigtigt at støtte en professionel ledelse og en bestyrelse med et godt
tværgående samarbejde. Sådan opnår vi, at der fortsat kan arbejdes for, at vi har en
billig og sikker varmeforsyning baseret på miljørigtige teknologier, som f.eks. den nye
varmepumpe.
Den hidtidige bæredygtige udvikling skal fortsættes og må gerne udvides til at omfatte
flere varmemodtagere.
Jeg er pensioneret civilingeniør fra Vejdirektoratet og aktiv i spejderbevægelsen, men
har også lyst til en fortsat indsats for fjernvarmen.
30

Søren Danning
Ellegårdspark 56
(N)

Jeg er ingeniør og har i 50 år arbejdet både som rådgivende ingeniør og entreprenør
med varme- og ventilationsanlæg, samt køle- og varmepumpeanlæg.
Jeg har boet i Farum i siden 1975 og er blevet opfordret til at opstille til
repræsentantskabet.
Det er for mig vigtigt at værkets målsætning omfatter løsninger som både er grønne
og økonomisk fordelagtige.
Jeg vil med min ingeniørmæssige baggrund arbejde for at forbrugerne informeres
mere åbent om fordele og ulemper ved de løsningsmodeller som bestyrelsen
præsenterer.
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Søren Holm Pedersen
Ellegårdspark 5

EJ BILLEDE

(G)

Jeg har i 18 år siddet i Farum fjernvarmes bestyrelse, heraf 17 år som formand.
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Det gode samarbejde i ledelsen, har gennem mange år skabt resultater. Det afsluttes
nu med idriftsættelsen af varmepumpen i Allerød, der vil nedsætte CO2 udledningen
væsentligt og sænke varmeprisen.
Jeg er bekymret for udviklingen i repræsentantskabet. Flertallet forsøger at pleje
særinteresser, hvilket ødelægger samarbejdet i bestyrelsen.
Når man først er valgt ind i en bestyrelse, arbejder man for virksomheden og ikke
specifikt for den gruppe der har valgt en. Jeg vil søge at hindre denne udvikling.
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Thomas Ellegaard
Ellegårdspark 26

EJ BILLEDE

(N)

Jeg har boet i Ellegårdspark siden 2012.
Jeg er selvstændig erhvervsdrivende inden for møbelbranchen, med baggrund som
snedker.
Jeg vil arbejde for en god balance mellem sund økonomi samt billigst mulige pris på
fjernvarme.
Jeg vægter brug af realistiske varmekilder frem for høj-risiko løsninger hvor chancen
for succes er lille.
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Thomas Wagner
Enebovænge 33
(N)

Thomas Wagner (52), Digital Direktør, STEP (et Jysk Fynske Medier selskab)
Jeg har igennem de sidste 20 år både i egenskab af direktør samt i bestyrelser arbejdet
intensivt med forretningsudvikling og rådgivning primært i Europa og Asien. De senere
år med særlig fokus på digitalisering.
Jeg har dog også en 10-årig periode i Shell, så det med at forstå energi er ikke helt
fremmed. Farum-borger siden 1999. Bæredygtighed og sund prisudvikling i
kombination med risikostyring er væsentlige parametre for mig.
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Tom Borch Jacobsen
Bybækpark 38
(G)

Har boet i Farum siden 1978 og dermed været kunde hos Farum Fjernvarme i disse år.
Vil gerne arbejde for fortsat sikker og prismæssig gunstig varmeforsyning, der skåner
miljøet mest muligt.
Erhvervsmæssig har jeg drevet selvstændig virksomhed som reklamefotograf.

G = Genopstiller
N = Ny-opstiller
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