
Kære læser

Endnu et år er gået og det blev, desværre, endnu et år, hvor Corona 
udfordrede det danske samfund og dermed også GEV. På trods af 
dette, så har det haft minimal indflydelse på driften af GEV. Som 
vi ser det, så lagde vi et godt fundament i 2020 og derfor var vi 
godt forberedte på de udfordringer, der dukkede op i løbet af 2021. 
Dermed har vi forhåbentligt også nævnt Corona for sidste gang i 
årsrapporten.

2021 var også det første hele kalenderår, hvor Grindsted Vandværk 
var fusioneret fuldt ud sammen med GEV. Hele processen med 
fusionen var lang, men vi kigger i dag på Grindsted Vandværk som 
fuldt integreret i virksomheden. Den største forandring her er vel 
i virkeligheden på bestyrelsessiden, hvor vi nu er samlet under ét, 
mens driften gennem mange år har været en del af GEV.

Desværre måtte vi også sige farvel til mange års viden og erfaring i 
vandværksbestyrelsesarbejdet, da vandværkets mangeårige 
bestyrelsesformand, Nis Chr. Sørensen, valgte ikke at genopstille til 
GEVs bestyrelse. Vi er Nis meget taknemlige for den kæmpe indsats 
han leverede i mere end 40 år.

Tak for indsatsen, Nis!     -->

VÆRDIFULD 
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I bestyrelsen har vi flere forskellige ting vi arbejder på og med. I 2021 
havde vi således særligt fokus på, hvordan vi skaber mere opmærk-
somhed på GEV, særligt blandt den yngre målgruppe. Vi er nemlig 
meget bevidste om, at fremtiden tilhører de yngre generationer, og 
at vi har behov for inspiration og input fra de unge.

Derfor har vi valgt at oprette et Young Advisory Board, hvor vi vil søge 
at rekruttere et antal unge mennesker i alderen 18-35 år, der skal 
fungere som et hjælpeorgan for bestyrelsen. De skal komme med 
idéer, nytænkning og udfordre bestyrelsen på forskellige områder. 

Endnu er der ingen fast dagsorden og ingen hellige køer. Vi håber dog 
at blive udfordret endnu mere på den grønne omstilling. Vi mener det 
er et centralt område for os alle, uanset alder og erfaring. Til sommer 
forventer vi at rammerne er helt på plads og at vi for alvor kan 
begynde at rekruttere de unge mennesker, hen over efteråret. Og så 
starter arbejdet for de udvalgte for alvor efter årsskiftet til 2023. 

Vi har store forventninger og glæder os meget til at komme i gang.

Et andet område vi også har arbejdet på i 2021, var at få et 
samarbejde med Billund Varme op at stå. Det handlede om at finde 
en løsning på fremtidens varmeforsyning, samtidigt med at vi kunne 
være med til at løse et problem vedrørende spildevandsslam. 

Det er et komplekst projekt, både i forhold til teknologien, men også 
alene det at få organiseringen på plads. Det har indtil videre fået 
arbejdstitler som Teknologicentret og Den fremtidige varmeforsyning 
i Billund Kommune. Vi forventer, trods kompleksitet, at I nok skal 
komme til at høre mere om projektet i fremtiden.

Vi har, igen i 2021, været stolte sponsorer for GGIF’s håndboldherrer, 
der for tiden ligger godt til i den sjovere ende af 1.division. Vi glæder 
os over, hvad klubben bringer af positivitet, gode oplevelser og unge 
talenter til Grindsted og ser frem til, hvad fremtiden bringer klubben. 

Derudover var vi i 2021 også glade for at sponsorere foreningen 
Grindsted – den grønne hovedstad og deres aktiviteter for at fremme 
en ny identitet i Grindsted. 

At vi har mulighed for at være med til at udvikle og hjælpe forskellige 
lokale foreninger og initiativer er værdifuldt for byen og for os i GEV. 
For vi er bevidste om, at det er det vi vil – udover naturligvis at være 
Grindsteds lokale forbrugerejede multiforsyningsselskab, funderet på 
høj sikkerhed i forsyningen og med de rigtige priser.

Tak for jeres tillid til bestyrelsens arbejde. Vi glæder os til at møde jer 
med go’ energi igen i 2022.

På vegne af hele bestyrelsen,

Jørgen Kristensen
Bestyrelsesformand
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