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1. Indledning 

 

1.1 Nærværende valgdirektiv for repræsentantskabet er fastsat med hjemmel i Vedtægternes 

pkt. 5.3 og kan ændres efter de i Vedtægternes fastlagte procedurer. 

 

1.2 Valgdirektivet har til formål at fastlægge den nærmere valgprocedure, definitioner af 

valgdistrikter og regler for selskabets repræsentantskab.  

 

1.3 Valgdistrikter og -kredse skal fastlægges dynamisk med udviklingen i antal elinstallationer 

i de geografiske enheder.  

 

 

2. Repræsentantskabet  

 

2.1 Repræsentantskabet er selskabets højeste myndighed. 

 

2.2 Repræsentantskabet har som udgangspunkt 112 repræsentanter, der vælges af 

andelshaverne ved valg i valgdistrikter. Antallet af repræsentanter kan variere med antal 

repræsentanter pr. valgdistrikt, som fastsættes årligt af bestyrelsen, jf. proceduren i 

Vedtægterne pkt. 10.8.  

 

 

3. Valgdistrikter 

 

3.1 Selskabets eller dets datterselskabers forsyningsområde er inddelt i 4 valgkredse, der er 

opdelt i valgdistrikter.  
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 Antallet af repræsentanter er fordelt på følgende måde: 
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Kreds 1: 

 

Distrikt 1.1 –vælger 8 repræsentanter og 1 suppleant. 

 

Distrikt 1.2 –vælger 9 repræsentanter og 1 suppleant. 

 

Distrikt 1.3 –vælger 9 repræsentanter og 1 suppleant. 

 

 

Distrikt .1.4 –området vælger 7 repræsentanter og 1 suppleant. 

 

 

 

 

 

 Kreds 2: 

 

Distrikt 2.1 vælger 16 repræsentanter og 2 suppleanter. 

 

Distrikt 2.2 vælger 10 repræsentanter og 1 suppleant. 

 

  

 

 Kreds 3: 

 

Distrikt 3.1 vælger 17 repræsentanter og 2 suppleanter. 

 

Distrikt 3.2 vælger 10 repræsentanter og 1 suppleant. 

 

  

 

 

 Kreds 4: 

 

Distrikt 4.1 vælger 15 repræsentanter og  

2 suppleanter. 

 

 Distrikt 4.2 vælger 11 repræsentanter og 1 suppleant. 
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3.2 Antallet af repræsentanter, der skal vælges i de enkelte valgdistrikter, fordeles af 

bestyrelsen forud for valgets afholdelse.  

 

3.3 Fordelingen af antallet af repræsentanter, der skal vælges i hvert valgdistrikt, opgøres på 

grundlag af selskabets registrering af elinstallationer inden for hvert valgdistrikt i forhold 

til det samlede antal elinstallationer indenfor det forsyningsområde, selskabet driver 

virksomhed i.  

 

3.4. Der foretages genberegning af antal andelshavere pr. valgdistrikt forud for de respektive 

valg. 

 

3.5 Repræsentantskabet kan, jf. Vedtægternes pkt. 7.4, ændre valgdistrikternes antal og 

størrelse samt det nævnte antal repræsentanter i forhold til forbrugssteder.  

 

3.6 Såfremt antallet af repræsentanter, der skal vælges i et valgdistrikt, udgør mindre end 7 

repræsentanter, kan valgdistriktet konsolideres med de nærmeste valgdistrikter. 

 

3.7 Såfremt antallet af repræsentanter, der skal vælges i et valgdistrikt, udgør mere end 12 

repræsentanter, vælges 2 suppleanter i stedet for 1.  

 

 

4. Valgperiode og afholdelse af valg  

 

4.1 Repræsentanterne vælges for en 2-årig periode, og der afholdes derfor valg hvert andet 

år i den enkelte kreds. Perioden begynder og slutter ved starten på den følgende ordinære 

generalforsamling. Genvalg er muligt. Kreds 1 og 3 afholder valg i lige år. Kreds 2 og 4 

afholder valg i ulige år.  

 

4.2 Valgmøderne skal finde sted et centralt sted indenfor de enkelte kredse, og valgmødet 

annonceres med tidligst 4 ugers og senest 8 dages varsel. Valgene afholdes inden årets 

udgang.   

 

4.3 Valgmødedeltagerne vælger en ordstyrer, der leder valgmødet og gennemfører valgene i 

overensstemmelse med pkt. 3.  

 

 

5. Valgret 

 

5.1 Hver andelshaver/husstand har én stemme pr. valgmøde.  

 

Andelshaveren kan overdrage stemmeret og valgbarhed til anden myndig person. 
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Såfremt en andelshaver modtager fuldmagt til at afgive stemme for en anden andelshaver 

(jf. nedenfor pkt. 5.2), da er pågældende andelshaver ikke berettiget til at afgive stemme 

på egne vegne som følge af princippet om, at hver andelshaver/husstand kun kan have én 

stemme pr. valgmøde. 

 

Andelshavere, der er juridiske personer herunder offentlige myndigheder, kan afgive 

stemme og er valgbare ved personer, der er tegningsberettiget for den pågældende 

juridiske person eller ved ansatte, der er befuldmægtiget hertil. Også juridiske personer, 

der er andelshavere, kan kun deltage med én fysisk person som valgbar og 

stemmeberettiget.  

 

5.2 En andelshaver, der ejer eller har rådighed over mere end én installation, kan selv eller 

ved en stemmeberettiget kun afgive én stemme pr. valgmøde, uanset antallet af 

installationer.   

   

 En fuldmagt skal være skriftlig, dateret og være gyldig i højst 12 måneder. 

 

5.3 Når der skal vælges mere end en repræsentant til repræsentantskabet, kan hver 

andelshaver/husstand afgive op til det antal stemmer, som der er opstillede kandidater. 

Der kan dog kun afgives en stemme pr. kandidat pr. valgrunde.  

 

 

6.  Valgbarhed 

 

6.1 Valgbar til repræsentantskabet er enhver, som har valgret, eller tilhører dennes husstand.  

 

6.2 I forbindelse med afvikling af selve valget til repræsentantskabet skal hver andelshaver 

eller stemmeberettiget stemme på det antal kandidater, der skal vælges i valgdistriktet.  

 

6.3 Repræsentanter skal være myndige personer og må ikke være under værgemål eller 

samværgemål. Skulle valget af repræsentanter, respektive suppleanter, ikke kunne finde 

sted på de ordinære valgmøder i tilfælde af manglende fremmøde eller utilstrækkeligt antal 

kandidater, udpeges de manglende repræsentanter og eventuelle suppleanter af 

bestyrelsen.  

 

6.4 Hvis en repræsentant ikke længere opfylder betingelserne for at være repræsentant, 

indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden. En valgt repræsentant, der 

ophører med at være andelshaver i det distrikt, denne er valgt, men som fortsat er 

andelshaver i selskabet, kan forblive som repræsentant for det pågældende valgdistrikt, 

indtil valgperioden udløber.  

 

6.5 Ansatte hos selskabet eller hos et af selskabets direkte eller indirekte kontrollerede 

selskaber kan ikke vælges til repræsentantskabet.  


