Valgregulativ
Repræsentantskab
Bilag 1

1.

INDLEDNING

1.1

Dette valgregulativ har til formål at fastlægge den nærmere valgprocedure, definitioner af valgområder og regler for valg til Selskabets repræsentantskab.

2.

REPRÆSENTANTSKABET

2.1

Repræsentantskabet er Selskabets øverste myndighed og består af op til 99
re-præsentanter samt op til 2 suppleanter pr. valgområde. Repræsentanter og suppleanter vælges af og blandt Selskabets andelshavere.

3.

VALGOMRÅDER

3.1

Selskabets forsyningsområde er inddelt i syv valgområder, der er opdelt som følger
(Kort over Selskabets valgområder fremgår af Selskabets hjemmeside.):

Valgområde 1:

Valgområder 3:

Valgområder 4:

8200 Aarhus N

8382 Hinnerup

8270 Højbjerg

8210 Aarhus V

8450 Hammel

8310 Tranbjerg

8220 Brabrand

8464 Galten

8230 Åbyhøj

8471 Sabro

Valgområde 5:

8381 Tilst

8472 Sporup

8300 Odder

8462 Harlev J

8600 Silkeborg

8340 Malling

8641 Sorring

8350 Hundslund

Valgområde 2:

8670 Låsby

8260 Viby J

8883 Gjern

Valgområde 6:

Valgområde 7:

8320 Mårslet

8660 Skanderborg

8330 Beder

8680 Ry

8355 Solbjerg

8732 Hovedgård

8362 Hørning

8740 Brædstrup

8361 Hasselager

8751 Gedved
8752 Østbirk
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3.2

Antallet af repræsentanter, der skal vælges i de enkelte valgområder, fordeles senest 70 dage før valget afholdes. Fordelingen af antallet af repræsentanter, der
skal vælges i hvert valgområde, opgøres på grundlag af Selskabets opgørelse over
elinstallationer inden for hvert valgområde i forhold til det samlede antal elinstallationer indenfor det forsyningsområde, Selskabet driver virksomhed i.

3.3

Antallet af repræsentanter, der skal vælges indenfor hvert valgområde, annonceres
i henhold til pkt. 8.

4.

VALGRET

4.1

Valgret til repræsentantskabet tilkommer enhver, som 70 dage før valgets afholdelse opfylder betingelserne for at være andelshaver, jf. vedtægternes pkt. 3.

4.2

Andelshaveren kan afgive én stemme pr. elinstallation, dog maksimalt 10 stemmer.

5.

VALGBARHED

5.1

Valgbar til repræsentantskabet er enhver andelshaver, jf. dog pkt. 5.3 og pkt. 5.4

5.2

En andelshavers valgbarhed kan overdrages til et medlem af dennes husstand eller
medejer. Såfremt andelshaveren er en juridisk personperson, anses ansvarlige indehavere og enhver medarbejder ansat i den juridiske person som valgbar.

5.3

En person kan kun have ét kandidatur og skal være myndig for at være valgbar.

5.4

Ansatte hos Selskabet eller hos et af Selskabet direkte eller indirekte kontrolleret
selskab kan ikke opstilles til valg eller udpeges til repræsentantskabet.

6.

VALGPERIODE OG AFHOLDELSE AF VALG

6.1

Repræsentanterne vælges for en 4-årig periode, der afsluttes, når det nyvalgte repræsentantskab tiltræder i henhold til vedtægternes pkt. 7.8.

6.2

Valget afholdes samtidig i alle valgområder og skal være gennemført senest den 1.
november i valgåret.

7.

VALGLEDELSE

7.1

Det påhviler bestyrelsen at sikre en forsvarlig afvikling af valghandlingen, herunder
at alle andelshavere med valgret får mulighed for at afgive stemme, og at ingen får
lejlighed til at afgive flere stemmer end tilladt.

7.2

Bestyrelsen skal til gennemførelsen af valget nedsætte en valgledelse bestående
af to medlemmer af bestyrelsen, et medlem af Selskabets direktion og to medlemmer valgt af repræsentantskabet (”Valgledelsen”). Repræsentantskabets valg
af to medlemmer til Valgledelsen skal ske på det faste repræsentantskabsmøde i
november eller december i året før valgåret. Valgledelsen konstituerer sig selv med
en formand.
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7.3

Valgledelsen træffer endelig afgørelse om valgret og valgbarhed samt alle andre
uafklarede forhold og spørgsmål vedrørende valgets gennemførelse. Valgledelsen
er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret.
De i valgledelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7.4

Valgledelsen kan indgå aftale med en efter Valgledelsens skøn egnet virksomhed
til håndtering af den praktiske gennemførelse af valget.

7.5

Valgledelsen sørger for, at der udarbejdes en detaljeret logliste over valghandlingen, herunder meddelelse om valget, stemmeafgivelse, optælling samt valgets
re-sultat.

8.

MEDDELELSE OM VALGET

8.1

Valgledelsen indkalder senest 60 dage før valget kandidatforslag til det kommende
repræsentantskabsvalg ved annoncering på Selskabets hjemmeside samt i lokale
medier. Desuden bekendtgøres indkaldelsen ved brev eller e-mail til repræsentantskabets medlemmer.

8.2

Annonceringen skal blandt andet indeholde følgende oplysninger:

1. Beskrivelse af valgområdet
2. Antallet af repræsentanter, der skal vælges pr. valgområde
3. Betingelserne for opstilling af kandidater
4. Frist for opstilling af kandidater
5. Oplysning om valgets gennemførelse og angivelse af, hvor yderligere oplysninger kan indhentes.

8.3

Perioden for opstilling af kandidater skal være mindst 20 dage.

9.

OPSTILLING AF KANDIDATER

9.1

Opstilling af kandidater, herunder genopstilling, sker ved elektronisk opstilling via
Selskabets hjemmeside eller ved, at den enkelte kandidat udfylder og indsender et
underskrevet opstillingsskema til Selskabet sammen med en udfyldt stillerliste.

9.2

Opstillingsskema og stillerliste kan rekvireres ved henvendelse til Selskabet eller
downloades fra Selskabets hjemmeside.

9.3

Stillerlisten skal underskrives af fem stillere, som skal være andelshavere og have
valgret i det valgområde, kandidaten opstiller i. En andelshaver kan kun være stiller for én kandidat.
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9.4

Opstillingsskemaet og stillerlisten skal være kommet frem til Selskabet senest på
datoen for den i annonceringen anførte frist for opstilling af kandidater, jf. pkt. 8.3.

9.5

Valgledelsen efterprøver og træffer beslutning om de opstillede kandidaters
valg-barhed og kandidatur og meddeler godkendelse eller afslag senest en uge
efter fristen for opstilling af kandidater, jf. pkt. 8.3. Valgledelsen kan meddele en
frist på en uge til at berigtige evt. fejl i en opstillet kandidats opstillingsskema eller
stil-lerliste. Meddelelser om afslag skal ledsages af en skriftlig begrundelse.

10.

VALGPROCEDURE

10.1

Valget afgøres ved almindeligt stemmeflertal, således at de kandidater, der opnår
flest stemmer indenfor et valgområde, anses for valgt. I tilfælde af stemmelighed
afgøres valget ved lodtrækning, jf. dog pkt. 10.3.

10.2

De kandidater, som har opnået flest stemmer, uden at have opnået valg som
re-præsentant indenfor et valgområde anses for valgt som henholdsvis 1. og 2.
sup-pleant. I tilfælde af stemmelighed afgøres suppleanternes rækkefølge ved
lod-trækning.

10.3

Er der ved udløb af opstillingsfristen indenfor et valgområde anmeldt færre kandidater (fredsvalg med vakance) end eller lige det antal kandidater (fredsvalg uden
vakance), der skal vælges, anses de opstillede kandidater for valgt (”freds-valg”).

10.4

Meddelelse om fredsvalg, og at valget således ikke skal afholdes, indrykkes i lokale
medier og på Selskabets hjemmeside.

11.

VALGETS GENNEMFØRELSE

11.1

Valget gennemføres ved elektronisk afstemning.

11.2

Afstemningen iværksættes ved udsendelse af materiale til andelshaverne med billeder af kandidaterne samt oplysninger om kandidaternes navne og adresser. Af
materialet skal fremgå de nærmere regler og frist for afgivelse af stemme. Materialet udsendes til andelshaverne senest 20 dage før fristen for afgivelse af stemme.
Valgledelsen beslutter hvilken kommunikationsform, der skal anvendes til udsendelse af materiale til andelshaverne.

11.3

Ved personlig henvendelse til Selskabet kan den stemmeberettigede få hjælp til
stemmeafgivelsen.

12.

OPTÆLLING AF STEMMER

12.1

Efter udløbet af fristen for afgivelse af stemme i henhold til pkt. 11.2 foretages snarest – og inden tre dage – optælling af stemmerne.

12.2

Stemmeoptælling sker under kontrol af Selskabets eksterne revision. Valgledelsen
udfærdiger en logliste over optællingen af stemmer, som attesteres af Selskabets
eksterne revision.
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12.3

En stemme er ugyldig, hvis den er kommet frem til Selskabet efter fristen for
ind-sendelse af stemmesedler, jf. pkt. 11.2.

12.4

Sidst afgivne stemme tæller i tilfælde af, at en andelshaver afgiver mere end én
stemme.

13.

OFFENTLIGGØRELSE AF VALGRESULTATET

13.1

Senest 10 dage efter valgets gennemførelse meddeles valgets resultat pr. e-mail til
de opstillede kandidater sammen med kopi af det underskrevne protokollat, jf. pkt.
15.1.

13.2

De nyvalgte repræsentanter indkaldes samtidig til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, jf. vedtægternes pkt. 7.8, og opfordres samtidig til at anmelde deres
kandidatur til bestyrelsen, jf. valgregulativet for bestyrelsen pkt. 6.1.

13.3

Valgledelsen sørger endvidere for, at resultatet offentliggøres bl.a. på Selskabets
hjemmeside samt i lokale medier.

14.

KLAGE OVER VALGET

14.1

Klage over valget skal indgives skriftligt til Selskabet inden syv dage efter valgets
offentliggørelse, jf. pkt. 13.1.

14.2

Klager over valget afgøres endeligt af Valgledelsen, jf. pkt. 7.3.

15.

PROTOKOLLAT OG LOGLISTE

15.1

Valgledelsen sørger for, at der udfærdiges et protokollat om valgets forløb. Protokollen vedlægges den underskrevne logliste over optælling af stemmerne, jf. pkt.
12.2. Protokollatet underskrives af Valgledelsen.

15.2

Protokollatet forelægges til godkendelse på det første repræsentantskabsmøde
efter repræsentanternes indtrædelse.

16.

TILTRÆDELSE TIL REPRÆSENTANTSKABET

16.1

De nyvalgte repræsentanter tiltræder repræsentantskabet på det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde, jf. vedtægternes pkt. 7.8.

17.

ORLOV FRA REPRÆSENTANTSKABET

17.1

Repræsentantskabsmedlemmer har ret til orlov fra repræsentantskabet efter de
til enhver tid gældende regler om orlov fra arbejdsmarkedet. Orlov medfører ikke
udtrædelse af repræsentantskabet.

18.

UDTRÆDEN AF REPRÆSENTANTSKABET

18.1

Opfylder en repræsentant ikke (længere) betingelserne for at være valgbar, jf. pkt.
5.1 - 5.4, udtræder denne med virkning fra den dato, hvor betingelserne ikke (læn-
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gere) er opfyldt, og afløses af en suppleant. Tilsvarende gælder, såfremt repræsentanten udtræder af andre årsager eller ekskluderes.
18.2

Det medfører ikke udtræden af repræsentantskabet, såfremt et repræsentantskabsmedlem flytter til et andet valgområde.

18.3

Ved varigt forfald på seks måneder eller mere tiltræder den suppleant, der inden
for det pågældende valgområde har opnået flest stemmer, i repræsentantskabet.
Ved orlov, jf. pkt. 17, afløses repræsentantskabsmedlemmet af en suppleant i orlovsperioden.

18.4

Bestyrelsen kan ved behov udpege yderligere suppleanter, såfremt de valgte
sup-pleanter indenfor et valgområde der er tiltrådt repræsentantskabet, har forfald af en vis varighed eller ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af repræsentantskabet.

19.

ÆNDRINGER AF VALGREGULATIVET

19.1

Ændringer af valgregulativet kan alene ske under iagttagelse af de i vedtægternes
pkt. 7.15 og 7.16 anførte regler.
*****
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