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Valgkort 
til valg af beboervalgte medlemmer til Sophie Amalie Gårdens bestyrelsen 

 

Hermed fremsendes valgkort i forbindelse med valget af 2 beboervalgte bestyrelsesmedlemmer 

og 2 suppleanter til Sophie Amalie Gårdens bestyrelse. 

Valget foregår i perioden fra den 26. november til den 6. december 2021. 

Valgmøde 
Valget afsluttes med et valgmøde i Restauranten den 6. december 2021 kl. 20:00 til ca. kl. 21:00. 

Der er opstillet 7 kandidater til valget. De 7 kandidater er blevet præsenteret i det materiale der 

blev udsendt til beboermødet den 22. november 2021. Den samme præsentation er medtaget på 

stemmesedlen som bliver udleveret, når du stemmer på Ejendomskontoret. 

   

På bagsiden kan du læse mere om afviklingen af valget. Du kan blandt 

andet læse om, hvornår du kan stemme og om de særlige muligheder, 

der er for beboere, som ikke er i stand til at komme til 

Ejendomskontoret for at afgive deres stemmer. 

 

Med venlig hilsen 

Ejendomskontoret  
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Afstemningsform og sted 

Stemmesedlerne uddeles ikke til beboerne, men der udleveres dette valgkort til hver husstand. 

Valgkortet skal medbringes ved afstemning på Ejendomskontoret. 

På Ejendomskontoret er der indrettet et afskærmet stemmested, hvor beboeren uden andres 

påsyn kan udfylde stemmesedlen. 

Stemmeberettiget 

Stemmeberettiget er beboere i almindelige boliger på Sophie Amalie Gården. Beboerne skal være 

tilmeldt på adressen på afstemningstidspunktet og have en gyldig lejekontrakt. Hvert lejemål får til 

afstemningen udleveret en stemmeseddel. 

Der forekommer boliger, hvor ikke begge beboere står på kontakten. Begge beboer er dog 

stemmeberettiget under forudsætning af at de er tilmeldt på adressen. Da hver lejemål får 

udleveret en stemmeseddel, kan begge beboere gå sammen ind i stemmeboksen og foretage 

afstemningen. 

Stemmesedlen  

Stemmesedlen er i et foldet A3 format, svarende til præsentationsmaterialet der blev udsendt i 

forbindelse med afholdelse af beboermødet den 22. november 2021. Det foldede format sikrer, at 

beboerne kan lægge deres sammenfoldede stemmeseddel i den aflåste stemmeboks uden at 

afkrydsningen er synlig. 

Stemmesedlen er forsynet med et afkrydsningsfelt for hver kandidat. Stemmesedlen kan udfyldes 

med 0, 1 eller 2 afkrydsninger på kandidaterne. Der må ikke sættes 2 krydser på samme kandidat. 

Indeholder stemmesedlen 3 eller flere krydser eller indeholder stemmesedler anden form på 

påtegning medfører det at stemmesedlen erklæres for ugyldig. 

Afgivelse af stemmer 

I perioden fra 26. november til 3. december 2021 kan der stemmes på ejendomskontoret i 

åbningstiden. Dette giver beboere mulighed for at afgive stemme før selve valgdagen den 6. 

december 2021. Beboere som er forhindret i at afgive deres stemme i åbningstiden kan efter 

forudgående aftale komme forbi kontoret og afgive deres stemme. 

Beboere som ikke er i stand til fysisk at komme på Ejendomskontoret, kan ekstraordinært 

kontakte Ejendomskontoret med henblik på afstemning i deres egen bolig. 

Selve valget afvikles den 6. december 2021. Mere specifikt er planen følgende: 

kl. 08:00 til kl. 10:00 – Ejendomskontoret åbner for morgenafstemning. 

Kl. 11:00 til kl. 14:00 – Beboere som ikke er i stand til fysisk at komme på Ejendomskontoret, kan 

kontakte Ejendomskontoret med henblik på afstemning i deres egen bolig. 

Kl. 17:00 til kl. 20:00 – Ejendomskontoret åbner for aftenafstemning. 

Valgmøde 

Kl. 20:00 til ca. kl. 21:00 – Valgmøde afholdes i Restauranten. 


