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Sophie Amalie Gården  
 15. november 2021 

 

BEBOERMØDE 
 

Under henvisning til den udsendte tidsplan, udsendt den 26. oktober 2021, indkaldes 
hermed til beboermøde 
 

Mandag den 22. november 2021 kl. 19.30 i Restauranten 
 

DAGSORDEN 
 

1. Velkomst ved formanden for bestyrelsen Lars Berg Andersen 
2. Valg af dirigent. Forslag: Peter Bechlund, B 110 
3. Valg af referent. Forslag Birthe Markman, B 604 
4. Valg af 2 stemmetællere til såvel dette møde som til den endelige 

stemmeoptælling. 
5. Vedtagelse af valgregler. Forslag udsendt med Nyt fra Bestyrelsen den 28. 

juni 2021. Indkomne ændringsforslag er vedlagt denne indkaldelse. 
6. Vedtagelse af køreplan for resten af valget. Køreplanen blev udsendt af 

bestyrelsen den 26. oktober 2021. 
7. Præsentation af de opstillende kandidater til beboervalg til bestyrelsen. 

Kandidaternes egen skriftlige præsentation er vedlagt denne indkaldelse. 
8. Afslutning. 

 
Hvis køreplanen vedtages, bliver der den 25. november 2021 udsendt en samlet 
oversigt over kandidaterne sammen med en stemmeseddel og en indkaldelse til 
beboermøde den 6. december 2021 kl. 19.30, hvor valget afsluttes og resultatet 
bekendtgøres. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Berg Andersen, formand for bestyrelsen, 
Villy Andersen, næstformand i bestyrelsen 
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Forslag til regler for beboervalg til bestyrelsen 
Der er fremsat 5 ændringsforslag til forslag til ”Regler for beboervalg til bestyrelsen” som blev udsendt 

med Nyt fra Bestyrelsen den 28. juni 2021. 

Fremsat af: Birthe Markman – B 604 

Beboervalget til bestyrelsen tager udgangspunkt i de vedtægter, som er gældende senest på valgdagen 

6. december og godkendt i Erhvervsstyrelsen 

(Indtil der foreligger en godkendelse fra Erhvervsstyrelsen af nye vedtægter, er det de senest godkendte 

vedtægter, der er de gældende).: 

A. Ifølge de nuværende vedtægter vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for en 4-års 

periode (d.d. gældende vedtægter dateret den 8. oktober 2020 og registreret den 14. januar 

2021. De 2 beboere med højeste stemmetal indtræder i bestyrelsen, de næste 2 som 

henholdsvis 1. og 2. suppleant. 

B. Hvis de nye vedtægter er endeligt godkendt senest 6. december 2021, vælges 1 

bestyrelsesmedlem for en 4-års periode og 1. bestyrelsesmedlem for en 2-års periode. Den med 

flest stemmer for en 4-års periode, nr. 2 er valgt for en 2-års periode, nr. 3 er valgt som 

1.suppleant og nr. 4 er valgt som 2. suppleant. Det nye forslag er begrundet i overdragelse af 

bestyrelsesarbejdet for dermed at skabe kontinuitet i arbejdet. 

Opstillingen og Valget 

1. På opstillingsmødet den 22. november, præsenterer kandidaterne sig selv. Kandidaterne er de, 

der har meldt sig til Ejendomskontoret inden tidsfristen forud for opstillingsmødet. Forud for 

opstillingsmødet er der fremsendt en kandidatliste med en kort beskrivelse af de opstillede. 

2. Valget sker ved skriftlig afstemning den 6. december, 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 medlemmer til bestyrelsen. (Der må sættes 2 kryds på stemmesedlen, men ikke 

to kryds ved samme kandidat). 

3. Valget skal være afsluttet inden 15. december. 

4. Den praktiske del af valget forestås af Ejendomskontoret. 

Fremsat af: Torben Krogh – B 6 015 

Jeg foreslår, at beboervalg til bestyrelsen i udgangspunktet skal være de regler, herunder best practice, 

som følger af valgloven generelt og fondslovgivningen, som SAG jo er underlagt, men naturligvis med de 

nødvendige tillempninger. Det gælder både med hensyn til effektueringen og til den efterfølgende 

kontrol ved optælling m.v. Disse forhold bør kandidaterne gøre sig bekendt med og blive enige om efter 

kandidatopstillingen er kendt. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at både bestyrelsen og personalet i 

videst muligt omfang holdes uden for processen, hvis der efterfølgende bliver rejst kritik af valget. Det 

har vi fået nok af. 

Jeg foreslår derfor også, at der udpeges en uafhængig og neutral dirigent på beboermødet, og det skal 

heller ikke - og udfra samme princip som oven for - være en af beboerne. Jeg bringer gerne en udefra i 

forslag. 
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Som kandidat forbeholder jeg mig i øvrigt ret til at fremsætte supplerende forslag, idet jeg her tænker 

på, at kommunalbestyrelsen endnu ikke har godkendt de seneste vedtægtsforslag fra SAG-bestyrelsen. 

Det sker formentlig heller ikke på denne side af både kommunalvalg og beboervalg. 

Fremsat af: Siv Sandberg – A 716 

1. Fuldmagt skal accepteres 

(Bliver jeg fx indlagt på sygehus pga. et brækket ben, SKAL jeg have ret til at stemme ved 

fuldmagt!) 

2. Kommunalbestyrelsen skal godkende evt. vedtægtsændringer INDEN valget. 

Fremsat af: Villy Andersen – B 602 

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 og nr. 4 er valgt som 2. suppleant. 

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 medlemmer 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. Man kan melde sig skriftligt til 

Ejendomskontoret forud for opstillingsmødet i henhold til den udsendte køreplan. 

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 Ejendomskontoret. 

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. 

8. Såfremt nye vedtægter ikke er godkendte inden 1. januar 2022, er begge de to valgte 

bestyrelsesmedlemmer og de to suppleanter valgt for en 4-års periode. 

I forhold til bestyrelsens forslag har jeg forslået en ændring i pkt. 1., så det er klart, hvem der er 

1. suppleant og hvem, der er 2. suppleant. Det vil betyde, at suppleantens valgperiode bliver den 

samme, som det bestyrelsesmedlem, man erstatter. 

I pkt. 3 er bragt bedre i overensstemmelse med den udsendte køreplan og administrationen 

erstattet af ejendomskontoret. 

I pkt. 6. er er administrationen erstattet af ejendomskontoret, og resten af teksten i pkt. 6 

foreslås fjernet. 

I pkt. 7. foreslås sidste punktum fjernet, da det giver sig selv. 

Pkt. 8 er ny. 

Fremsat af: Peter Winther – A 505 

Se siderne 6, 7 og 8. 
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Valg af beboervalgte bestyrelsesmedlemmer 
Følgende 7 beboere har meldt sig som kandidater til bestyrelsen fra 1. januar 2022 for Sophie Amalie 

Gården. 

 

 

 

 

 

 

Birthe Markman Blok: B Nr.: 604 

 

 

Jeg vil gerne virkeliggøre de ønsker og behov som vi beboere måtte have. 

Det gøres bedst i et samarbejde. Samarbejde har ført til arrangementer, 

flytning af bordtennislokale, ophæng til udstillinger, kreative dage og 

snart dans. 

Hermed en opfordring til at glædes og samarbejde i den kommende tid. 

 
 

Elke Nygaard Blok: B Nr.: 305 

  

Jeg har boet i SAG siden 2001. Som teknisk ass. var mit arbejdsområde 

maskinkonstruktion og ventilation. 

Formålet med min opstilling som suppleant til bestyrelsen er, at jeg ønsker 

at bidrage til et bedre og mere samarbejdsindstillet arbejdsklima i  

bestyrelsen. 

Mere samarbejde mindre krig. 
 

Gitte Meier Brun Blok: B Nr.: 205 

  

Boet i SAG siden september 2013 er 61 år. 

Jeg vil arbejde for bedre ærlig oplysning, og kommunikation, inklusion. 

En bestyrelse der vægter beboerne højst. Rimelige regler. 

 

 

 

 

 

Peter Winther Blok: A Nr.: 505 

  

72 år, Ingeniør/HD, i SAG feb. 2014. 

Efter retssag mod samme, kom jeg i bestyrelsen sept. 2020. 

Det har været en mere end spændende oplevelse! 

Min mening er; bestyrelsen er til for beboerne, og ikke omvendt. 

Jeg vil fortsat kæmpe for en åben kommunikation omkring honorarer, 

referater, vedtægter m.m. 
 

Torben H. Mikkelsen Blok: A Nr.: 202 

  

Mange års bestyrelseserfaring i virksomheder og foreninger. 

God til at samarbejde på tværs i forskellige sammenhænge. 

Jeg vil arbejde for at vi får det godt, beboere og bestyrelse i mellem. 

Jeg vil værne om vor restauration, ejendomskontoret og personalet. 

Jeg vil arbejde for en god vedligeholdelsesplan. 

 
 

Torben Krogh (redaktør, 74 år) Blok: B Nr.: 615 

  

Jeg stiller op til valget, fordi jeg ønsker ordentlighed, åbenhed og  

professionalisme i ledelsen af Sophie Amalie Gården. 

For sporene skræmmer efter de over 12 år, jeg har boet på SAG. 

Det har kostet SAG – læs: beboerne – dyrt. 

Nu gælder det om at sikre gården for beboerne – for fremtiden. 

 
 

Villy Andersen Blok: B Nr.: 602 

  

I bestyrelsen i 7 år. 

Arbejdet: Samarbejde bestyrelsen/beboerne, Spiseordning, Husorden,  

Husleje, Vedtægter, Webmaster. 

Fremtiden: God kommunikation mellem beboere og bestyrelse, 

Vedligeholdelsesplan, Bevarelse af SAG som et veldrevet kollektivhus. 

 

 


