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1.

Formål og baggrund

1.1

Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for andelshavernes valg af
bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen i RVV a.m.b.a. (herefter: Selskabet).

1.2

Nærværende valgregulativ finder ikke anvendelse for valg af
medarbejderrepræsentanter til Selskabets bestyrelse.

2.

Selskabets vedtægter

2.1

Ifølge Selskabets vedtægter vælges der 7 bestyrelsesmedlemmer i alt, hvoraf de 6
medlemmer vælges blandt andelshaverne på generalforsamlingen og 1 medlem
vælges af medarbejderne. Der skal endvidere vælges 3 suppleanter på
generalforsamlingen.

2.2

I tilfælde af modstrid mellem vedtægterne og nærværende valgregulativ, har
Selskabets vedtægter forrang.

3.

Valggrupper

3.1

Selskabets andelshavere er inddelt i tre valggrupper:
1. Ejere af selvstændigt matrikulerede beboelsesejendomme og ejerlejligheder
med selvstændige målere, der tilhører selskabet. Ejere kan overdrage retten til
at blive andelshaver til lejere, forpagtere eller lignende ved en påtegning på
lejerens anmodning om at blive andelshaver. Er en lejer eller forpagter af en
ejendom blevet andelshaver, er det alene lejeren/forpagteren, som kan udøve
stemmeretten for den pågældende ejendom.
2. Andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, ejerlejlighedsforeninger og
almene boligorganisationer, med fælles hovedmålere, der tilhører selskabet, til
varme eller vand. Brugere af lejligheder, som er omfattet af denne gruppe, har
ligeledes stemmeret til valg til Selskabets bestyrelse.
3. Erhvervsejendomme, offentlige ejendomme, institutioner og andre lokaler, der
ikke er omfattet af gruppe 1 eller gruppe 2. Som erhvervsejendom eller
erhvervslokaler anses ejendomme eller enheder/lokaler, der primært
anvendes erhvervsmæssigt.
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3.2

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges således, at bestyrelsen
stedse udgøres af 2 medlemmer fra hver valggruppe. Der vælges endvidere én
suppleant pr. valggruppe.

3.3

Der afholdes separate valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i hver af de tre
valggrupper.

4.

Valgperiode

4.1

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

4.2

De 6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode er forskudt,
således at der hvert år som udgangspunkt er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg – ét
medlem pr. valggruppe.

4.3

Suppleanter vælges for ét år ad gangen.

5.

Stemmeret

5.1

Alle fysiske og juridiske personer, som er andelshavere i Selskabet, har stemmeret i
den valggruppe, hvortil vedkommende fysiske eller juridiske person hører.

6.

Valgbarhed

6.1

Valgbare som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver
myndig person, som har stemmeret, og enhver myndig person, som er udpeget som
repræsentant for en juridisk person, der har stemmeret.

6.2

Alle andelshavere kan stille op til bestyrelsesvalg i en af de tre valggrupper uanset
tilhørsforhold. En andelshaver kan alene opstille i én valggruppe.

6.3

Ansatte i Selskabet eller selskaber, hvori Selskabet direkte eller indirekte besidder
ejerandele, er ikke valgbare, men kan alene indgå i bestyrelsen som
medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
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6.4

Dirigenten afgør endeligt eventuelle tvivlspørgsmål om valgbarhed, inden
valghandlingen igangsættes.

7.

Ledelse af valget

7.1

Bestyrelse i Selskabet har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse i
overensstemmelse med nærværende valgregulativ og vedtægterne for Selskabet.

7.2

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede valget. Dirigenten træffer alle
formelle beslutninger angående valget. Bestyrelsen bringer mindst én kandidat til
dirigentvalget i forslag.

7.3

Dirigenten foranlediger, at alle forhold af betydning under valghandlingen, herunder fx
indhold af bekendtgørelser, beslutninger og valgresultater, bliver føjet til
generalforsamlingens referat. Referaterne offentliggøres i overensstemmelse med de
til enhver tid gældende bestemmelser herfor i Selskabets vedtægter.

8.

Valgdato og annoncering heraf

8.1

Bestyrelsen fastsætter datoen for valgets afholdelse i overensstemmelse med de til
enhver tid gældende bestemmelser herfor i Selskabets vedtægter.

8.2

Bestyrelsen drager omsorg for, at valgdatoen annonceres i lokale dagblade og på
Selskabets hjemmeside senest 14 dage før valgdatoen med angivelse af dagsorden.

9.

Opstilling af kandidater

9.1

I en særskilt meddelelse i de lokale blade senest 2 måneder før valgets afholdelse
skal bestyrelsen opfordre alle stemmeberettigede til at bringe kandidater til
bestyrelses- eller suppleantvalget i forslag. En stemmeberettiget fysisk eller juridisk
person kan ikke foreslå mere end én kandidat. Den foreslåede kandidat skal samtidig
erklære sig villig til at modtage valget.

9.2

En kandidat der opstiller til bestyrelsesvalget, kan ikke ved samme generalforsamling
opstille til suppleantvalget eller omvendt.
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9.3

Forslag til kandidater skal være selskabet i hænde senest 1 måned før valgdatoen.
Kandidaters valgbarhed afgøres af bestyrelsen forud for valget.

9.4

Bestyrelsen påser, at alle rettidigt modtagne kandidatforslag offentliggøres i den i
medfør af pkt. 8.2 nævnte annoncering i de lokale dagblade.

9.5

Såfremt antallet af valgbare kandidater ikke overstiger det antal
bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges til Selskabets bestyrelse i den pågældende
valggruppe, betragtes disse som valgt uden gennemførelse af selve valghandlingen
(fredsvalg).

10.

Indkaldelse og valgmateriale

10.1

Bestyrelsen foranlediger, at der udleveres stemmesedler til samtlige
stemmeberettigede på generalforsamlingen. En stemmeberettiget modtager én
stemmeseddel til bestyrelsesvalg i hver af de valggrupper, hvortil den
stemmeberettigede har stemmeret.

10.2

Til gennemsyn for de på generalforsamlingen tilstedeværende andelshavere
forelægges følgende valgmateriale på generalforsamlingen og på Selskabets
hjemmeside:


Kandidatliste, som beskriver, hvilke kandidater i alle tre valggrupper der er
bragt i forslag inden generalforsamlingen.



en beskrivelse af valgproceduren, herunder at der foretages separate valg i
hver valggruppe,

10.3

Bestyrelsen bekendtgør de foreslåede kandidater i hver valggruppe ved annoncering i
de lokale dagblade og på Selskabets hjemmeside.

11.

Afstemning

11.1

Valget gennemføres ved afholdelse af en separat afstemning i hver valggruppe. Valg i
hver valggruppe foretages uafhængigt af hinanden.
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11.2

Der holdes endvidere separat afstemning i hver valggruppe for valg af suppleanter.

11.3

Dirigenten påser, herunder fx ved afkrydsning af fremmødte på generalforsamlingen,
at alle stemmeberettigede, som giver møde på generalforsamlingen, har modtaget en
stemmeseddel til den valggruppe, som vedkommende tilhører eller repræsenterer.
Hvis der er tvivl om, hvorvidt en fremmødt har stemmeret, træffer dirigenten straks en
endelig beslutning herom.

11.4

En stemmeberettiget kan alene stemme på én kandidat og én suppleant i hver
valggruppe, som vedkommende er stemmeberettiget til.

11.5

Hvis en fysisk person er stemmeberettiget i flere valggrupper, herunder eksempelvis
som personlig andelshaver og som repræsentant for en stemmeberettiget juridisk
person, kan den stemmeberettigede deltage i valgene i de valggrupper, som den
pågældende har stemmeret til, og herunder afgive stemme i hvert af disse valg i
overensstemmelse med pkt. 11.4.

11.6

Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt fra den stemmeberettigede. En
stemmeberettiget person kan kun afgive én stemme ved fuldmagt. Fuldmagten
afgives på Selskabets fuldmagtsblanket, som udleveres gratis på Selskabets adresse.

12.

Optælling

12.1

Bestyrelsen eller dirigenten udpeger et antal stemmetællere.

12.2

Efter valghandlingen er overstået foretages straks en optælling af de modtagne
gyldige stemmer. Der foretages en optælling af stemmerne i hver valggruppe for sig.

12.3

Stemmeoptællingen overværes af dirigenten.

12.4

Optællingen ledes og kontrolleres af Selskabets revisor.

13.

Resultat

13.1

Den kandidat i hver valggruppe, som har modtaget flest stemmer af de til valggruppen
stemmeberettigede andelshavere, indtræder i Selskabets bestyrelse. I tilfælde af
stemmelighed træffer dirigenten afgørelse ved lodtrækning. Skal der undtagelsesvist
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vælges mere en én kandidat fra en valggruppe, herunder fx i tilfælde af at siddende
bestyrelsesmedlemmer udtræder eller mister sin valgbarhed, vil den kandidat, som
har opnået næstflest stemmer ved valget i den pågældende valggruppe, indtræde i
bestyrelsen.

13.2

Den suppleantkandidat i hver valggruppe, som har modtaget flest stemmer af de til
valggruppen stemmeberettigede andelshavere, vælges som suppleant for
bestyrelsesmedlemmerne i den valggruppe, hvori suppleantkandidaten er opstillet. I
tilfælde af stemmelighed træffer dirigenten afgørelse ved lodtrækning.

13.3

Dirigenten offentliggør valgresultatet for både bestyrelses- og suppleantvalgene i alle
3 valggrupper for generalforsamlingen straks efter stemmeoptællingen er færdiggjort.

13.4

Senest 14 dage efter valgdatoen foranlediger bestyrelsen, at resultatet meddeles ved
offentliggørelse i de lokale dagblade og på Selskabets hjemmeside.

14.

Klage over valget

14.1

Klage over valget skal indgives til dirigenten straks efter resultatets annoncering på
generalforsamlingen.

14.2

Dirigenten træffer omgående en endelig beslutning i klagesagen.

15.

Suppleanter og suppleringsvalg

15.1

Suppleanter indtræder for bestyrelsesmedlemmer, der har forfald, i
overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herfor i Selskabets
vedtægter. Suppleanter indtræder indtil næste ordinære generalforsamling.

15.2

Findes der ingen suppleant for et bestyrelsesmedlem, der har forfald, afholdes
suppleringsvalg, således at der vælges en repræsentant for den resterende del af
valgperioden. Suppleringsvalg afholdes efter bestemmelserne i vedtægterne og dette
valgregulativ.
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