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Efter 33 år i bestyrelsen for Midtfyns Elforsyning A.m.b.A, heraf de sidste 23 år
som formand, valgte Poul Erik Jensen ikke at genopstille på den pga. COVID -19
udsatte generalforsamling den 12. september 2020.
Poul Erik blev valgt ind i bestyrelsen for Ringe Andels Elektricitetsselskab den 14.
maj 1987, efter at have været suppleant for bestyrelsen i 1 år. Efter
generalforsamlingen den 15. april 1997 blev Poul Erik valgt som formand for
bestyrelsen.
Med sine 23 år som formand for bestyrelsen, er Poul Erik den formand der har
siddet længst tid i stolen i elforsyningens 111-årige historie.
Pr. 1. januar 1997 havde Ringe Andels Elektricitetsselskab og Ringe
Fjernvarmeselskab valgt at ansætte en fæll es driftsleder, og dele elforsyningens
kontor på Østre Ringvej i Ringe, så en af Poul Eriks første opgaver som formand
for Ringe Andels Elektricitetsselskab var at formalisere et samarbejde med Ringe
Fjernvarmeselskab.
Elforsyningen har i Poul Eriks tid som formand været igennem den største
omvæltning siden man i 50’erne omlagde fra jævnstrøm til vekselstrøm.
Indførelsen af det liberaliserede elmarked i starten af 00’erne, gjorde at
samarbejder var nødvendige for at begå sig i dette marked. I 2000 fusionere de
Ringe Andels Elektricitetsselskab med Heden Transformerforening og i 2004 kom
Nr. Lyndelse og Pederstrup netselskaber også med, og det nye navn for det fælles
selskab blev Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.
Sammen med de små transformerforeninger på Fyn ble v foreningen TRAFO 7
dannet med Midtfyns Elforsyning som sekretariat. Derudover har der været
dannet fælles fynske elhandel -, forsyningspligt- og energirådgivningsselskaber,
men konkurrencesituationen har udviklet sig til, at Midtfyns Elforsyning i dag har
trukket sig helt fra disse markeder og i dag er et rent elnetselskab. Poul Erik har
sammen med bestyrelsen styret elforsyningen gennem denne proces, så vi i dag
har et velrenommeret selskab, som er økonomisk velfunderet.
I starten af 10’erne udbød kommunen driften af gadelyset i hele kommunen . Det
var for stor en mundfuld for Midtfyns Elforsyning at byde ind på, derfor mistede
vi driften af gadelyset i Ringe, som elforsyningen ellers havde passet siden
stiftelsen i 1909. Men personalet blev hurtig omskolet til at lave Eleftersyn i
stedet, og i dag er det en stor del af forretningen.
I Poul Eriks formandsperiode er kabellægningen af luftledningerne blevet
afsluttet, så der i dag ikke forefindes luftledninger i forsyningsområdet. Midtfyns
Elforsyning var en af de første elforsyninger til at have fjernaflæste målere hos
alle forbrugere.

I 2017 dannede Midtfyns Elforsyning sammen med Ringe Fjernvarmeselskab det
fælles drifts- og administrationsselskab Midtfyns Energi . Med det nye selskab
ønskede bestyrelserne at sikre, at selskabernes aktiviteter og arbejdspladser
forbliver lokale på Midtfyn. Midtfyns Energi har øget samarbejdet og
effektiviteten på tværs, og dermed står selskaberne i dag godt rustet til at matche
fremtidens marked. Poul Erik var formand for bestyrelsen fra stiftelsen frem til
2019, hvorefter formandsposten skiftede til formanden for Ringe
Fjernvarmeselskab
Poul Erik har i alle årene lagt mange kræfter i Midtfyns Elforsyning, og aflevere r
et veldrevet selskab til sin afløser på posten Christian Busch.
Christian Busch har været medlem af bestyrelsen siden 2010, og blev valgt til
næstformand i 2014, fra august 2016 til november 2017 havde Christian orlov fra
bestyrelsen pga. en udstationering i Grønland, siden har han varetaget rolle n som
bestyrelsesmedlem.
Christian er major i hæren ved Slesvigske Fodregiment, men lige nu udsendt til
Kabul og chef for de danske enheder i Afghanistan. Christian er bosat i Sønder
Nærå med sin familie. Han er også aktiv i andre bestyrelser, b .la er Christian
formand for Ringe Brugsforening og medlem af bestyrelsen i Coop Amba.
Der afholdes reception for Poul Erik torsdag den 10. september 2020 på T haisen
Ma’hus i Ringe fra kl. 16.oo til 18.00. I disse Coronatider er tilmelding nødvendig
på pp@midtfynsenergi.dk eller på 62621109 senest den 4. september, således vi
kan sikre, at alle forholdsregler bliver taget, og retningslinjer overholdt.
Christian vil desværre ikke være til stede, da han er i Afghanistan.
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