
Registrering af husstande ved afstemningen 

Ejendomskontoret registrerede husstanden hver gang der blev stemt. Dette foregik dels manuelt og 

efterfølgende elektronisk. Med den elektroniske registrering kunne Ejendomskontoret hver dag let 

præsenterer stemmeprocenten efter hver stemmedag på elevatorerne i stueetagen. 

På afstemningsdagen havde Ejendomskontoret registreret 154 husstande som havde stemt, men der var 

optalt 155 stemmesedler. På grund af forskellen blev alle valgkortere talt op sideløbende med 

registreringen af stemmer på kandidaterne ved de 3 optællingsborde. Det viste sig, at der også var 155 

valgkort, altså svarende til antallet af stemmesedler. Dagen efter fandt Ejendomskontoret frem til den 

manglende registrering hvorved antallet stemte. 

Fordeling af stemmesedler og stemmer 

Den endelige kontrol af afstemningsprocessen kan ses i nedenstående skema. Her udregnes antallet af 

stemmer (krydser) fra første del af afstemningsprocessen hvor stemmesedlerne blev del op efter i 4 

grupper og talt. 

Summen af stemmer (krydser) sammenholdes herefter med summen af de optalte stemmer på hver af 

de 7 kandidater fra andel del af optællingsprocessen. Som det kan ses i nedenstående skema, er 

optællingerne afstemt med antallet 298 stemmer (krydser) i alt.  

Stemmesedler antal stemmer

Ugyldige 0 0

Blanke 1 0

Med 1 kryds 10 10

Med 2 krydser 144 288

Sum 155 298

298

0

Sum af optalte stemmer

Difference  

Godkendelse af valgresultatet 

Som afslutning på optællingsprocessen 

godkendte alle deltagerne valgresultatet ved 

at underskrive godkendelsen af valgresultatet 

(se illustrationen til højre). 

Valgresultat betød at Villy Andersen og Birthe 

Markman blev valg til bestyrelsen og Torben 

Mikkelsen og Peter Winther blev suppleanter. 

Afslutningsvis var der dog uenighed om, hvor 

vidt der var tale personlige suppleanter eller 

ej. Dette spørgsmål må derfor afklares 

efterfølgende. 

Under hele optællingsprocessen sad rigtig 

mange beboere og ventede tålmodigt på 

resultat i Restauranten. Tak for tålmodigheden. 

 

 

Sophie Amalie Gården  
Information fra Ejendomskontoret 9. december 2021 

Information om valget af beboere til 

bestyrelsen den 6. december 2021 

På beboermødet den 22. november 2021 vedtog man præmisserne for 

valget af beboerne til bestyrelsen for Sophie Amalie Gården. Det indebar 

blandt andet, at Ejendomskontoret skulle stå for valgprocessen og at 

beboerne kunne stemme på Ejendomskontorets i perioden fra den 26. 

november til den 3. december i åbningstiden og den 6. december mellem 

8:00 og 10:00 og fra kl. 17:00 og frem til klokken 20:00. 

Det blev ligeledes vedtaget at beboere som fysisk var forhindret i at deltage 

i valget skulle kunne stemme i deres egen bolig, ved at Ejendomskontoret 

efter aftale kom forbi med stemmeboksen. 14 beboere benyttede sig af 

denne ordning. 

Resultat af valget 

155 af 209 husstande stemte til valget, det vil 
sige at næsten 3/4 af alle husstande 
benyttede sig af muligheden for at stemme. 

Hver husstand kunne stemme på 2 
kandidater hvilket førte til nedenstående 
resultat. 

 Antal 
Kandidater: stemmer 

Villy Andersen 75 

Birthe Markman 73 

Torben H. Mikkelsen 62 

Peter Winther 29 

Torben Krogh 23 

Gitte Meier Brun 21 

Elke Nygaard 15 

I alt 298 

 Den anvendte stemmeboks. 

Dokumentet som alle deltager i optællingsprocessen, har 
skrevet under på. Preben Thomsen havde meddelt afbud. 



Stemmeprocessen 

Ejendomskontoret havde forud for beboermødet 

den 22. november 2021 fremsendt en oversigt 

med alle de 7 opstillede kandidater sammen 

med det øvrige materiale. 

Forud for selve valget uddelte Ejendomskontoret 

et Valgkort sammen med referatet fra 

beboermødet den 22. november. Valgkortet var 

stilet personligt til beboerne i alle almindelige 

husstande og skulle som i andre 

valgsammenhænge danne grundlag for at det 

var de berettigede personer, der kom for at 

stemme. 

På Ejendomskontoret blev husstanden registret 

og stemmesedlen blev udleveret så beboeren 

kunne stemme i det dertil indrettede aflukke. 

Optællingsprocessen 

Første del 

Optællingen skete ved at alle stemmesedlerne 

blev fordelt efter ugyldige, blanke, med 1 kryds 

og med 2 krydser. Herefter blev hver gruppe talt 

op, så man havde det samlede antal stemmer 

(krydser). 

Andel del 

Den anden del at optællingsprocessen bestod i 

at få talt antallet af stemmer på hver kandidat. 

Denne optælling skete ved 3 forskellige 

optællingsborde, hvor der var et 

optællingsskema for hver af de 7 kandidater. 

De afsatte krydser på stemmesedlerne blev én 

efter én registret på de respektive 

optællingsskemaer ved bord 1 og herefter sendt 

videre til bord 2 og 3 hvor samme proces blev 

udført. 

 

 

 

Efter optællingen blev 

resultaterne fra de 3 borde 

noteret og sammenlignet. 

Tredje del 

Som den sidste del af 

optællingsprocessen blev det 

optalte antal stemmer fra hver 

af de 3 borde afstemt med det 

beregnede antal stemmer (se 

bagsiden). 

 Valgkortet som var uddelt til alle almindelige husstande. 

På Ejendomskontoret var der etableret mulighed for at 
stemme uden tilskuer. 

Optællingssedlerne fra bord 2. 

Resultat fra de 3 optællingsborde. 


