Temadag om forbrugervalg
d. 8. marts 2017, Vandhuset, Skanderborg
Mange vandselskaber vil inden for det næste år afvikle valg til bestyrelsen blandt forbrugerne, derfor
afholder DANVA denne temadag, hvor vi bl.a. får:






Gennemgang af den relevante lovgivning
Erfaringer fra udvalgte vandselskaber
Øget overblik og kendskab til IT-leverandører, der kan være behjælpelige med elektronisk
valg
En præsentation af DANVAs forbrugervalg-notat, en opdateret version
Notatet omhandler bl.a. afgrænsning af stemmeberettigede, gennemførsel af valget,
sammensætning af bestyrelsen mv.
Introduktion til brug af sociale medier i vandsektoren

Målgruppe
Arrangementet henvender sig primært til de valgansvarlige hos vandselskaberne og personer med
kommunikationsansvar.
Indhold
Programmet for vil bl.a. omhandle:
 Valg blandt forbrugerne 2017 – Gældende lovgivning
 Erfaringer fra branchen; valg i koncern
 Erfaringer med forskellige typer af valg: Fra ”halbal” til elektroniske medier
 Speed-indlæg ved IT-leverandører
 Markedsplads: Cirkulation blandt IT-leverandører
 Brug af sociale medier i vandsektoren; fordele, ulemper og udfordringer
 Netværk
Der vil der være mulighed for netværk med kollegaer fra branchen og evt. dannelse af
erfaringsgrupper. Efter det formelle arrangement er der mulighed for at forlænge dagen med et
uformelt møde i DANVAs lokaler.
Se programmet på bagsiden
Praktiske oplysninger
 Arrangementet finder sted onsdag den 8. marts 2017 fra kl. 9.30 til kl. 16.00 i Vandhuset,
Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg
 Prisen for medlemmer af DANVA er 1.950 kr. ex moms og 2.475 kr. ex. moms for ikke
medlemmer
 Tilmelding sker via danva.dk under Arrangementer
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Susanne Vangsgård, DANVA, sv@danva.dk, 87 93 35 10
Louise Andersen, DANVA, la@danva.dk, 24 84 52 11

Program - Temadag om forbrugervalg
d. 8. marts, Vandhuset, Skanderborg
9.30-10.00
10.00-10.10
10.10-11.10

11.10-11.25
11.25-11.45

11.45 -12.05
12.05-12.45
12.45-13.05

13.05-13.40
13.40-14.40
14.40-15.00
15.00-15.05
15.05-16.00

Ankomst og morgenbrød
Velkomst
v. Susanne Vangsgård, DANVA
Gennemgang af relevant lovgivning
Notat om valg blandt forbrugerne
v. Pernille Aagaard Truelsen og Kasper Martin, Advokatfirmaet Energi og Miljø
Pause
Erfaringer med forbrugervalg: Multiforsyningens udfordringer og centrale
overvejelser i planlægningen
v. Erik Hansen, Nyborg Forsyning & Service A/S
Erfaringer med forbrugervalg: Syn på valg og bestyrelsesarbejdet
v. Henning Møller, folkevalgt bestyrelsesmedlem Aarhus Vand
Frokost
Erfaringer med forbrugervalg: Centrale overvejelser i forbindelse med
planlægningen mv. Typer af valg: Fra ”halbal” til elektroniske medier
v. Søren Erikstrup, Mariagerfjord Vand A/S
IT-redskaber til elektroniskvalg – speed indlæg
v. KMD, Assembly Voting, Dataminds
Markedsplads med leverandørpræsentation inkl. kaffe
Mulighed for drøftelser med IT-leverandører
Brug af sociale medier i vandsektoren - med fokus på forbrugervalg
v. Tine Bertramsen, Tankegang
Opsamling og afslutning
v. Susanne Vangsgård, DANVA
Netværk og uformelle drøftelser
Hvis der er interesse herfor, vil DANVA med afsæt i tilbagemeldinger på
temadagen synliggøre en liste med de valgansvarlige, der gerne vil indgå i
netværk.

