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- Dit eget lokale forsyningsselskab ! 

 
 
 

Godt nytår 
 
2020 markerer de første 10 år for Morsø Forsyning som selvstændigt aktieselskab. Men 2020 
markerer også starten på Strategi 2024 for koncernen.  
 
Som direktør har jeg længe set frem til at starte strategi 2024 op, da den udspringer fra, ikke bare 
bestyrelsen og ansatte i Morsø Forsyning, men også vores kunder, samarbejdspartnere, 
interesseorganisationer og myndigheder. 
 
Hele vejen rundt har der været en positiv indstilling omkring Morsø Forsynings arbejde i fremtiden, 
og ønsker om retning og udvikling har alle peget den samme vej.  
 
Vores mission om at sikre en stabil drift – også i fremtiden vil komme til at afspejle sig på flere 
fronter af vores arbejde. For med en virksomhed, der spænder så bredt, er der mange elementer, 
der skal hænge sammen.  
 
I 2020 har vi derfor valgt, at vi skal beskæftige os med: 
 

• Samarbejde og dialog 
Vi vil åbne dørene til en ellers lukket verden og invitere kunder og samarbejdspartnere til 
at lære mere om vores verden – sådan vi, forhåbentlig, kan løse flere opgaver i 
fællesskab og til gavn for alle. 
 

• Miljø og klima 
Stigende grundvand, mere nedbør og fjorden, der stiger, er realiteter, som er kommet for 
at blive. Det har stor betydning for Morsø Forsynings drift – og i særdeles også for den 
enkelte kunde. Derfor skal vi arbejde mod at finde løsninger, som ikke blot gavner 
selskabet, men også grundejerne.  
 

• Samle forsyningen 
Virksomheden spænder fagligt bredt, lige fra smedearbejde på vandrør, indkøb af gas og 
analyser af spildevand. Derfor er det også vigtigt, at vi forankrer og samler vores viden 
under et tag. Spredningen af viden og personale gør os sårbare, og i sidste ende kan det 
true forsyningssikkerheden. Det skal tages alvorligt. 

 
Allerede nu kan jeg se at 2020 bliver et travlt, men godt år, og jeg er stolt af at være en del af en 
virksomhed, som skal bidrage til, at Mors er et godt sted at bo.  
 
 

 
 
Vivian Søndergaard 
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