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1. Indledende bestemmelser 
 
1.1 Dette valgregulativ er udfærdiget i medfør af pkt. 9.3 og 11.4 i vedtægter for 

Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet ”Selskabet”). 
 
1.2 Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person i Selskabets forsynings-

område, som aftager vand fra Selskabet til eget forbrug. Hermed forstås  
 
a) Selskabets kunder – det vil sige fysiske og juridiske personer, der ejer en 

ejendom, der er registreret i Selskabet. 
 

b) Selskabets brugere – det vil sige fysiske og juridiske personer, der aftager 
vand fra Selskabet til eget forbrug på baggrund af, at de som lejere, andels-
bolighavere, plejehjemsbeboere eller lignende råder over og benytter vand-
installationer, der bruger vand, som i den sidste ende er leveret fra Selska-
bet, uden at de dog er registreret som kunder i Selskabet. Til Selskabets 
brugere regnes også kollektivt målte forbrugere. 

 
1.3 Alle tilsluttede forbrugere indenfor Selskabets forsyningsområde indgår i valg-

kredsen for Selskabet. 
 
 

DEL 1 – Valg til repræsentantskabet 
 
 
2. Afholdelse af valg til repræsentantskabet 
 
2.1 Valg af repræsentantskabsmedlemmer til Selskabet afholdes inden udgangen af 

marts måned før en ny valgperiodes påbegyndelse (valgåret). 
 
2.2 Selskabet orienterer om det forestående valg ved annoncering på Selskabets 

hjemmeside og ved annoncering i lokale dag- og ugeblade. Annonceringen skal 
ske primo januar i valgåret. 

 
 
3. Valgperiode 
 
3.1 Repræsentantskabsmedlemmer vælges for en periode på 4 år startende den 

førstkommende 1. maj efter et valg. 
 
3.2 I tilfælde af et repræsentantskabsmedlems varige vakance eller tab af valgbar-

hed, som beskrevet i vedtægternes punkt 9.6, udtræder repræsentantskabsmed-
lemmet af repræsentantskabet og en suppleant tiltræder repræsentantskabet 
frem til næstkommende ordinære repræsentantskabsvalg. 

 
3.3 Såfremt alle de valgte suppleanter er opbrugt og antallet af repræsentantskabs-

medlemmer er under det i vedtægternes punkt. 9.2 fastsatte antal, kan repræ-
sentantskabet supplere sig selv frem til næstkommende ordinære repræsentant-
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skabsvalg. Selvsupplering og på denne måde optagelse af et nyt repræsentant-
skabsmedlem sker efter indstilling fra Selskabets bestyrelse og godkendes af 
repræsentantskabet iht. vedtægternes pkt. 10.7. 

 
 
4. Valgbarhed 
 
4.1 Valgbar til repræsentantskabet er enhver myndig, fysisk person, uanset om 

vedkommende er forbruger i Selskabet. 
 
 
5. Opstillingsprocedure 
 
5.1 Opstilling sker ved, at den enkelte kandidat retter henvendelse til Selskabets 

administration, der tilsender kandidaten et opstillingsbrev indeholdende ved-
tægter, valgregulativ og skema til præsentation af sig selv. Nævnte materiale er 
ligeledes tilgængeligt på Selskabets hjemmeside.  

 
5.2 En kandidat er opstillet til valget, når underskrevet opstillingsbrev er modtaget 

af Selskabet. Opstillingsbreve skal være modtaget af Selskabet senest den 1. 
februar i valgåret. 

 
 
6. Opstillede kandidater 
 
6.1 Det skal tilstræbes, at der opstilles så mange kandidater, at der kan vælges 

mindst 2 suppleanter. 
 
6.2 Såfremt der ved opstillingsfristens udløb er opstillet præcist det antal kandida-

ter eller færre end det kræves i vedtægterne, regnes de opstillede kandidater for 
valgt (fredsvalg). Ved færre opstillede kandidater end der kræves iht. vedtæg-
terne, kan repræsentantskabet supplere sig selv iht. pkt. 3.3. 

 
 
7. Stemmeret 
 
7.1 Stemmeberettiget til repræsentantskabsvalget er Selskabets forbrugere under 

iagttagelse af følgende vilkår. Der meddeles én stemme pr.:  
 

a) Boligenhed med individuel afregning til Selskabet (kunde), som senest 1. 
februar i valgåret aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra Selskabet.  

b) Erhvervsenhed med individuel afregning til Selskabet (kunde), som senest 
1. februar i valgåret aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra Selska-
bet.  

c) Bolig- eller erhvervsenhed uden individuel afregning til Selskabet (bru-
ger), som senest 1. februar i valgåret aftager forsyningsydelser til eget for-
brug fra Selskabet, forudsat den pågældende bolig- eller erhvervsenhed 
senest den 1. februar i valgåret dokumenterer sin stemmeret. 
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Dokumentation for stemmeretten sker ved fremsendelse af kopi af faktura med 
kundenummer eller kopi af sygesikringsbevis eller tilsvarende ID, som bekræf-
ter brugerens tilknytning til bolig- eller erhvervsenheden. Stemmeretten kan 
også dokumenteres ved forevisning af fakturakopi med kundenummer, syge-
sikringsbevis eller tilsvarende ID ved personligt fremmøde på Selskabets kon-
tor. I tilfælde, hvor både ejeren og brugeren af en boligenhed kan udnytte 
stemmeretten, skal brugeren ligeledes dokumentere, at stemmeretten er delege-
ret til brugeren. 

 
7.2 En boligenhed, jf. punkt 7.1, litra a eller c, repræsenteres af én myndig fysisk 

person (forbruger). Hvis ingen har bopæl i boligenheden, kan én ejer af boli-
genheden repræsentere boligenheden.   

 
7.3 En erhvervsenhed, jf. punkt 7.1, litra b eller c, repræsenteres af én myndig fy-

sisk person, som har fuldmagt fra den eller de eventuelt øvrige tegningsberetti-
gede til at afgive stemme på vegne af enheden. 

 
7.4 Ud over de tilfælde, der er beskrevet i punkt. 7.3, kan der ikke afgives stemme 

ved fuldmagt.  
 
 
8. Stemmesedler 
 
8.1 Afstemningsmaterialet rekvireres af den enkelte forbruger. 
 Senest 3 uger før fristen for afgivelse af stemme udsender Selskabet det rekvi-

rerede afstemningsmateriale. 
 Afstemningsmaterialet består af en stemmeseddel, hvorpå samtlige kandidater 

er opført, samt en kort præsentation af de enkelte kandidater (navn, stilling, 
bopæl og motivation). 

 
8.2 Kandidaternes opstillingsorden bestemmes ved lodtrækning. Lodtrækningen 

foretages af valgledelsen. 
 
8.3 Der fremsendes kun én stemmeseddel pr. bolig- eller erhvervsenhed.  
 
 
9. Valghandlingen 
 
9.1  Valget gennemføres efter bestyrelsens beslutning som en skriftlig afstemning 

(brevstemmeafgivning), som elektronisk afstemning eller som en kombination 
af skriftlig og elektronisk afstemning.  

 
9.2 Gennemføres valget ved skriftlig stemmeafgivelse sker afgivelse af stemme 

ved afkrydsning på stemmesedlen ud for den kandidat, der ønskes valgt. 
Stemmesedlen returneres til Selskabet i medfølgende kuvert inden den tidsfrist, 
der er bestemt for valget. 
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9.3 Såfremt bestyrelsen beslutter, at valget skal gennemføres som elektronisk af-
stemning eller som en kombination af skriftlig og elektronisk afstemning gen-
nemføres valget efter den elektroniske fremgangsmåde, der er beskrevet på sel-
skabets hjemmeside, og under hensyntagen til reglerne om stemmesedler i af-
snit 8. 

 
9.4 En stemmeseddel er ugyldig,  
 

• hvis den ikke er Selskabet i hænde indenfor valgets tidsfrist,  
• hvis der ikke er afkrydset tydeligt,  
• hvis der sat for mange kryds.  
• hvis stemmesedlen er blank. 

 
9.5 Kandidaterne med de højeste stemmetal er valgt. Kandidater, der ikke har op-

nået valg til repræsentantskabet, vælges som 1. henholdsvis 2. suppleant osv. i 
den rækkefølge, som de har opnået antal stemmer. 

 
9.6 Er der stemmelighed mellem to eller flere kandidater, foretages der lodtræk-

ning mellem de pågældende kandidater. Lodtrækningen foretages af valgledel-
sen. 

 
9.7 Stemmesedler, der er erklæret ugyldige eller hvis gyldighed giver anledning til 

tvivl forelægges valgledelsen, der træffer endelig afgørelse om stemmesedlens 
gyldighed. Valgledelsens afgørelse er endegyldig. 

 
 
10. Offentliggørelse af valgresultatet 
 
10.1 Resultatet af valget offentliggøres på Selskabets hjemmeside umiddelbart efter 

valgledelsens godkendelse, dog senest 1 uge efter valget. 
 
 
11. Valgledelsen 
 
11.1 Valgledelsen består af 3 medlemmer, hvoraf ét medlem kommer fra Selskabets 

bestyrelse, ét medlem kommer fra direktionen og ét medlem er Selskabets ad-
vokat. Selskabet advokat er altid formand. 

 
11.2 Valgledelsen overvåger alle dele af valget. 
 
11.3 Valgledelsen udfærdiger et referat over valgets afholdelse og resultat. Referatet 

underskrives af valgledelsen, og udsendes til samtlige kandidater. 
 
 
12. Klage over valget 
 
12.1 Klage over valget skal skriftligt være indgivet til Selskabet senest 3 dage efter 

valgresultatets offentliggørelse. 
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12.2 Valgledelsen træffer den endelige afgørelse om klagen. 
 
 
13. Overtagelse af andre vandforsyninger 
 
13.1 Såfremt Selskabet overtager en anden vandforsyning, tildeles den overtagne 

vandforsyning et forholdsmæssigt antal repræsentantskabsmedlemmer – dog 
minimum ét medlem, jf. vedtægternes pkt. 9.7. 

 
13.2 Denne udvidelse af antallet af repræsentantskabsmedlemmer er gældende indtil 

førstkommende ordinære valg til repræsentantskabet, hvorefter antallet af re-
præsentantskabsmedlemmer atter fastsættes iht. vedtægternes punkt 9.2. 

 
 

DEL 2 – Valg til bestyrelsen 
 
 
14. Afholdelse af valg til bestyrelsen 
 
14.1 Valg af bestyrelsen afholdes inden udgangen af april måned før en ny valgperi-

odes påbegyndelse (valgåret). 
 
 
14.2 Ved valget vælger repræsentantskabet 5 medlemmer til Selskabets bestyrelse 

iblandt sin midte. 
 
 
15. Valgperiode 
 
15.1 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 4 år startende den førstkom-

mende 1. maj efter et valg. 
 
15.2 I tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige vakance eller tab af valgbarhed, som 

beskrevet i vedtægternes punkt 11.3, indtræder 1. henholdsvis 2. suppleanten i 
bestyrelsen i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode. Udtræder et med-
lem af repræsentantskabet, udtrædes medlemmet automatisk af bestyrelsen. 

 
 
16. Opstillingsprocedure 
 
16.1 Kandidater til bestyrelsen skal skriftligt bringes i forslag sammen med et kort 

valgprogram senest 7 dage før det repræsentantskabsmøde, hvor bestyrelses-
valget gennemføres. 
Kandidatlisten med tilhørende valgprogram udsendes pr. mail til repræsentant-
skabet straks efter fristens udløb. 
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16.2 Såfremt der ved opstillingsfristens udløb er opstillet præcist det antal kandida-
ter eller færre, end det kræves i vedtægterne, regnes de opstillede kandidater 
for valgt (fredsvalg). 

 
 
17. Stemmesedler 
 
17.1 Selskabet udarbejder og udleverer stemmesedler forud for valgets gennemfø-

relse.  
 
17.2 Kandidaternes opstillingsorden er den samme som bestemt ved valget til re-

præsentantskabet – jf. punkt 8.2. 
 
 
18. Valgets gennemførelse 
 
18.1 Valget gennemføres ved en skriftlig afstemning. 
 
18.2 Hver repræsentantskabsmedlem kan højst afgive et antal stemmer, der svarer til 

det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.  
 
18.3 En stemmeseddel er ugyldig: 
 

• Hvis der ikke er afkrydset tydeligt 
• Hvis der er påført flere stemmer – men ikke færre – end antallet af bestyrel-

sesmedlemmer på valg 
• Hvis der er påført andre navne, end de opstillede kandidater 
• Hvis stemmesedlen er blank 

 
18.4 Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 
 
 
19. Valgets afgørelse 
 
19.1 De kandidater, der har opnået de højeste stemmetal er valgt. 
 
19.2 Er der stemmelighed mellem to kandidater, og har dette samtidig betydning for 

om man kan opnå en plads i bestyrelsen, foretages der omvalg mellem de på-
gældende kandidater. I tilfælde af fortsat stemmelighed foretages der lodtræk-
ning. 

 
19.3 Som 1. og 2. suppleant vælges kandidaterne, der opnår henholdsvis 6. og 7. 

flest stemmer ved valget. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, indtræder den 
efterfølgende kandidat, der fik højst stemmeantal som ny suppleant. Ved stem-
melighed, foretages der lodtrækning mellem de pågældende kandidater. 
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20. Ikrafttrædelse 
 
20.1 Valgregulativet er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde, den 22. 

april 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
Nis Kaper Buch 
Formand 

 Tonny Sædam Frandsen 
Direktør 


