Sidedokument: Valgregulativ
I henhold til vedtægternes § 7.5 fastsættes de nærmere regler for valg af bestyrelsesmedlemmer,
bestyrelsessuppleanter, ind‐ og udtræden af bestyrelsen mv. i sidedokument ”Valgregulativ”.
VALGBARHED
1. Valgbare som bestyrelsesrepræsentanter er personer, som opfylder nedennævnte:
Beskæftiget eller medlem i en af foreningens følgende medlemstyper:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Regioner eller Danske Regioner
Kommuner
Forsyningsselskaber
Vidensinstitutioner
Virksomheder
Borgerforeninger (Grundejerforeninger og laug)
Øvrige (Interesseorganisationer og privatpersoner)

2. For medlemstypen ”Borgerforening (Grundejerforening og laug)” gælder det, at en person, der
har sæde i en forenings eller et laugs bestyrelse, er valgbar.
3. For medlemstypen ”Øvrige (Interesseorganisationer og privatpersoner)” er der ingen særlige
regler for valgbarhed, bortset fra at vedkommende skal virke for foreningens formål.
BEGRÆNSNINGER I FORHOLD TIL VALGBARHEDEN
1. Hvert stemmeberettiget medlem kan kun have én repræsentant i foreningens bestyrelse jf.
vedtægternes § 7.3 og 7.4.
2. Såfremt et medlem, som har én repræsentant i bestyrelsen, opstiller og får valgt en ny
repræsentant til bestyrelsen, anses den senest valgte som medlemmets repræsentant i
bestyrelsen. Vedkommende afløser således medlemmets tidligere repræsentant i bestyrelsen,
der anses som udtrådt af bestyrelsen fra samme tidspunkt.
OPSTILLING
1. Opstilling som kandidat skal skriftligt meddeles bestyrelsen senest 14 dage før
generalforsamlingen, hvor valghandlingen gennemføres.

SUPPLEANTER
1. Samtidig med valget til en medlemsgruppe vælges om muligt en gruppe på op til 3 suppleanter
for den pågældende medlemsgruppe.
2. Suppleanterne inden for hver medlemsgruppe er rangordnede efter det opnåede antal
stemmer, således at 1. suppleanten er den suppleant med flest stemmer, 2. suppleanten den
med næstflest stemmer osv.
3. Ved supplering af bestyrelsen indtræder den højst rangerende suppleant fra medlemsgruppens
suppleantgruppe

IND‐ OG UDTRÆDEN AF BESTYRELSEN
1. Foreningens samlede bestyrelse (inkl. forpersonsposten) skal til enhver tid bestå af minimum 10
og maksimum 23 bestyrelsesrepræsentanter, jf. vedtægternes § 7.1.
2. Såfremt et bestyrelsesmedlem er ude af stand til at varetage sit hverv i en sammenhængende
periode, der overstiger 5 måneder, erstattes den pågældende med en suppleant fra den
respektive medlemsgruppes suppleantgruppe.
3. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder valgbarhedsbetingelserne for den
medlemsgruppe, hvortil vedkommende har opnået valg, erstattes han umiddelbart efter ophør
af valgbarhed af en suppleant fra medlemsgruppens respektive suppleantgruppe.

BESTYRELSESMEDLEMMERNES VIRKE
1. Bestyrelsens medlemmer skal i deres virke arbejde for bestyrelsens opgave med varetagelse af
foreningens interesser og formål.
2. Forpligtelsen indtræder ved et bestyrelsesmedlems indtræden i bestyrelsen.
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