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Valg af to beboervalgte bestyrelsesmedlemmer til Sophie Amalie Gården 
 

 

Kære Beboere 

 

DEAS har som bekendt den 15. oktober 2021 trukket deres tilbud om hjælp til gen-

nemførelse af valget af beboervalgte medlemmer til bestyrelsen tilbage.  

 

Bestyrelsen vil derfor bistå beboerne med gennemførelse af valget. 

 

Beboerne skal i 2021 vælge to beboervalgte medlemmer til bestyrelsen og to supple-

anter.  

 

Vi indkalder derfor  

1. ændringsforslag til ”Bestyrelsens forslag til Regler for beboervalg til bestyrel-

sen” og  

2. opstilling til valg af beboervalgte medlemmer til bestyrelsen pr. 1. januar 

2022. 

 
 

1. Ændringsforslag til ”Bestyrelsens forslag til Regler for beboervalg til bestyrel-

sen” 

Bestyrelsen har ved ”Nyt fra Bestyrelsen” den 28. juni 2021 fremsendt ”Bestyrel-

sens forslag til Regler for beboervalg til bestyrelsen”. 

 

Hvis du har ændringsforslag hertil, skal de indsendes pr. e-mail eller afleveres på 

papir til Ejendomskontoret senest tirsdag den 9. november 2021 kl. 15.00. 

Efter dette tidspunkt vil de indkomne ændringsforslag blive udsendt til beboerne 

sammen med indkaldelse til beboermøde, hvor valgreglerne skal godkendes. 

 

2. Opstilling til valg af beboervalgte medlemmer til bestyrelsen 

De beboere, der ønsker at stille op til valget som bestyrelsesmedlem, skal senest 

tirsdag den 9. november kl. 15 pr. e-mail indsende eller på papir aflevere vedlagte 

skema til Ejendomskontoret forsynet med foto (man kan få hjælp til fotoet hos Ejen-

domskontoret) samt en kort beskrivelse (maksimalt fem linjer) af ens intentioner 

som kandidat til bestyrelsen. Se vedlagte Bilag 1. 



 

Sophie Amalie Gården  
  

BESTYRELSEN 
 

Side 2 af 2 
 

 

Tidsplan for gennemførelsen af valget ser ud som følger: 

• Tirsdag den 26. oktober udsendes indkaldelse af ændringsforslag til valgregler. 

• Tirsdag den 26. oktober indkaldes samtidig forslag til kandidater 

• Tirsdag den 9. november kl. 15 skal eventuelle ændringsforslag og forslag til kan-

didater være modtaget på ejendomskontoret. 

• Mandag den 15. november udsendes de indkomne ændringsforslag til valgregler 

samt liste over kandidater til bestyrelsesvalget sammen med indkaldelse til beboer-

møde den 22. november. 

• Mandag den 22. november afholdes beboermøde, hvor valgreglerne endeligt 

godkendes og kandidaterne præsenteres. 

• Torsdag den 25. november udsendes en samlet oversigt over kandidaterne og en 
stemmeseddel.  

• I perioden fra 26. november til 6. december kan stemmesedlen lægges i stemme-
kassen på ejendomskontoret i åbningstiden (beboerkontrol med afkrydsning på 
en beboerliste).  

• Den 6. december flyttes stemmekassen til mødelokalet kl. 19.30, for afgivelse af 
de sidste stemmer senest kl. 20. 

• Mandag den 6. december afholdes beboermøde kl. 19.30, hvor valghandlingen 

afsluttes. 

• Tirsdag den 7. december foretages eftertælling af stemmerne af de to beboervalgte 

bestyrelsesmedlemmer og 2 fra ejendomskontoret. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Berg Andersen, formand for bestyrelsen  

Villy Andersen. Næstformand i bestyrelsen 

 

 

 

Tidsplan for gennemførelsen af valget 
 

26. okt. 9. nov. 15. nov. 22. nov. 25. nov. 6. dec. 7. dec. 

       

Indkaldelse af 

Ændringsforslag til 

valgregler 

Forslag til kandidater 

Aflevering af 

Ændringsforslag 

til valgregler 

Forslag til kandi-

dater 

Indkaldelse til 

Beboermøde 

med bilag 

Beboer-

møde 

Udsendelse af 

oversigt over 

kandidater og 

stemmeseddel 

 

Valgmøde Eftertælling 

 

 


