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Kandidatpræsentation 

Navn 

 

Anne-Grete Rasmussen 

Bopæl 

 

Søskovvej 10, 4180 Sorø 

Stilling/Erhverv 
 

Grøn konsulent og idemager 
Husholdningsøkonom 

Evt. andre 
tillidshverv 

Medlem af Naturfredningsforeningen og Økologisk Råd 

Hvorfor stiller du 

op til bestyrelsen i 
SEAS-NVE 

 
 

 Gennem 25 år som lektor og Pæd. IT-koordinator på Ankerhus, 

har det været relevant og inspirerende for mig, at bruge mine 

kompetencer til at deltage i de energi- og klimamæssige 

udfordringer, vi står overfor i samfundet, nu og i fremtiden.   

 Mine 10 år som formand for NVE’s lokalforening i Sorø og 

efterfølgende mine 3 år i bestyrelsen, har givet mig en bred 

indsigt i energibranchen og i varetagelse af bestyrelsesarbejdet. 

 Endelig finder jeg det vigtigt, at bestyrelsen for SEAS-NVE er 

bredt sammensat således, at den kan varetage både 

økonomiske, juridiske, tekniske, etiske og forbrugerpolitiske 

interesser.   

 

Hvad forestiller du 

dig, at du kan 

bidrage med i 
bestyrelsen 

 
 

Jeg vil fortsat arbejde for at SEAS-NVE: 

 forbliver et andelsselskab med aktiv inddragelse af brugerne. 

 vil gøre andelshaverne bevidste om deres ejerskab for 

derigennem at mindske antallet af andelshavere, der køber 

strøm fra andre firmaer. 

 giver billigere net-tarif til andelshaverne.  

 vil indføre billigere strøm om natten  

 leverer sikkert og billigt el og datanet til andelshaverne, også i 

yderområderne.  

 

Overordnet vil jeg arbejde for, at SEAS-NVE forbliver en 

konkurrencedygtig virksomhed, der samarbejder/ evt. fusionerer med 

andre elselskaber. Det er vigtigt, at vi fortsat er på forkant med de 

fremtidige krav, der stilles til produktion af vedvarende energi, som 

vind, brint og sol. 

 

Andet 

supplerende 
 

 
 

 

Med den energipolitiske dagsorden, der p.t. forhandles om, vil der 

fremover komme mere fokus på, hvorledes forbrugere og andelshavere 

selv kan være med til at ændre energiadfærd.  

Brugerinddraget innovation i forbindelse med energi og bæredygtighed 

er de kerneområder, jeg har beskæftiget mig med i mit arbejdsliv. 

 

Hvis I stemmer på mig, vil jeg arbejde for at SEAS-NVE udvikler sig 

optimistisk, originalt og omsorgsfuldt i takt med fremtidens krav.  

Læs mere på min hjemmeside www.FruGrøn.dk , link til mit CV  

 

     

http://www.frugrøn.dk/
http://husarbejde.dk/wp-content/uploads/2011/11/Curriculum-vit%C3%A6-2011.pdf
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