
 

Bestyrelsens forslag til 

Regler for beboervalg til bestyrelsen 

 
           Under henvisning til § 5 i de vedtægter, som er vedtaget af bestyrelsen den 8. april 2021 

foreslår bestyrelsen herved følgende retningslinjer for beboervalg til bestyrelsen for SAG: 

 

 

1. Ved valget i efteråret 2021 skal der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter. Èt af 

medlemmerne vælges for en 4-års periode og ét medlem for en 2-års periode. Den beboer, som får 

flest stemmer, er valgt som medlem af bestyrelsen for en 4-års periode, nr. 2 er valgt for en 2-års 

periode, nr. 3 er valgt som 1. suppleant for en 4-års periode og nr. 4 er valgt som 2. suppleant for en 

2-års periode. 

2. Valget sker ved skriftlig afstemning, hvor hver lejlighed har én stemme. Der kan ikke stemmes ved 

fuldmagt. På stemmesedlen kan der stemmes på to personer svarende til, at der skal vælges 2 med-

lemmer til bestyrelsen. (Der må sættes 2 kryds på stemmesedlen men ikke to kryds ved samme 

kandidat). 

3. Der indkaldes til opstillingsmøde i begyndelsen af november, men deltagelse i opstillingsmødet er 

ikke en betingelse for at melde sig som kandidat. Man kan også melde sig skriftligt til administra-

tionen forud for opstillingsmødet. 

4. Efter opstillingsmødet udarbejdes der en kandidatliste med en kort beskrivelse af de opstillede, 

helst med foto. 

5. Valget skal være afsluttet inden 15. december. 

6. Den praktiske del af valget forestås af administrationen, både den indledende start, gennemførelsen 

af opstillingsmødet, selve valghandlingen med optælling og efterfølgende meddelelse af resultatet 

til beboerne. 

7. I slutningen af 2023 skal der for en 4-års periode efter tilsvarende regler gennemføres valg af ét 

medlem til bestyrelsen og én suppleant. I ulige år skal der altså for fremtiden vælges ét medlem og 

én suppleant for en 4-års periode. 
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