
 
 

19. april 2013 
 
Sidedokument: Valgregulativ  
 
I henhold til DANVAs vedtægter § 36 fastsættes de nærmere regler for valg af bestyrelsesmedlemmer, 
bestyrelsessuppleanter, ind- og udtræden af bestyrelsen mv. i sidedokument ”valgregulativ”. I forhold til 
gennemførelsen af valg henvises til forretningsordenen for generalforsamlingen. 
 
Valgbarhed 
 

1. Valgbare som bestyrelsesrepræsentanter (valggruppe I), er personer, som er:  
Medlemmer af bestyrelserne eller tilsynsråd hos DANVAs stemmeberettigede medlemmer jf. 
vedtægternes § 30 og § 8.  
Medlemmer af bestyrelsen eller tilsynsråd hos eventuelle holdingselskaber/selskaber med 
bestemmende indflydelse over DANVAs stemmeberettigede medlemmer jf. vedtægternes § 30 og § 8.  

 
2. Direktionen anses ikke som omfattet af vedtægternes § 30. Direktionsmedlemmer anses som ansatte og 

dermed valgbare som selskabsrepræsentanter efter vedtægternes § 31.  
 

3. Valgbare i valggruppen selskabsrepræsentanter (valggruppe II) er ansatte i et af DANVAs 
stemmeberettigede medlemmer jf. vedtægternes § 31 og § 8. 
 

Begrænsninger i forhold til valgbarheden 
 

4. Hvert stemmeberettiget medlem kan kun have én repræsentant i DANVAs bestyrelse jf. vedtægternes § 
34.   
 

5. Hvor flere stemmeberettigede medlemmer via koncernforhold, ejerforhold eller på anden vis er knyttet 
sammen, kan disse stemmeberettigede medlemmer tilsammen kun have én repræsentant i DANVAs 
bestyrelse.  
Flere i øvrigt adskilte medlemmers ejerskab til en fælles undervirksomhed er ikke i sig selv tilstrækkeligt 
til, at begrænsningen træder i kraft.  
 

6. Såfremt et medlem, som har én repræsentant i bestyrelsen, opstiller og får valgt en ny repræsentant til 
bestyrelsen, anses den senest valgte som selskabets repræsentant i DANVAs bestyrelse. 
Vedkommende afløser således selskabets tidligere repræsentant i bestyrelsen, der anses som udtrådt 
af bestyrelsen fra samme tidspunkt.  
Punktet finder anvendelse uanset valggrupper. 

 
Opstilling 
 

7. Opstilling som kandidat skal skriftligt meddeles bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, 
hvor valghandlingen gennemføres. 

 
Stemmeantal 
 

8. Stemmeberettigede medlemmer har på generalforsamlingen ret til at afgive stemmer svarende til det 
antal kontingentportioner, som medlemmet har betalt kontingent for jf. vedtægternes § 23 stk. 2. 
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9. Medlemmer, der via koncernforhold, ejerskab eller på anden vis er knyttet sammen med virkning for 
kontingentbetalingen, har samlet ret til at afgive stemmer svarende til det antal kontingentportioner, som 
medlemmerne samlet betaler kontingent for.   

 
Valg 
 

10. På baggrund af valget af formand opgøres det antal bestyrelsesrepræsentanter og det antal 
selskabsrepræsentanter, der honorerer vedtægtens krav om, at den samlede bestyrelse inkl. 
formandsposten skal bestå af 8 bestyrelsesrepræsentanter og 7 selskabsrepræsentanter.   
 

11. Valghandlingen følger i øvrigt forretningsordenen for generalforsamlingen. 
 

12. I perioden mellem valg i de enkelte grupper foretages supplering og udtræden af bestyrelsen via de for 
hver valggruppe valgte suppleanter, som beskrevet under overskriften ”Ind- og udtræden af 
bestyrelsen”. 

 
13. Formandens ind- og udtræden af bestyrelsen følger direkte af generalforsamlingens valg jf. 

vedtægternes § 26. Formanden er derfor ikke omfattet af de under overskriften Ind- og udtræden af 
bestyrelsen beskrevne regler. 

 
Suppleanter 
 

14. Samtidig med valget i en valggruppe vælges en gruppe på 8 suppleanter for den pågældende 
valggruppe.  
 

15. Suppleanterne indenfor hver valggruppe er rangordnede efter det opnåede antal stemmer, således at 1. 
suppleanten er den suppleant med flest stemmer, 2. suppleanten den med næstflest stemmer osv. 
 

16. Ved supplering af bestyrelsen indtræder den højst rangerende suppleant fra valggruppens 
suppleantgruppe, der imødekommer vedtægternes § 34 stk. 1.  
 

17. Hvert stemmeberettiget medlem kan kun have én repræsentant i DANVAs bestyrelse i henhold til § 34. 
En suppleant, der repræsenterer et stemmeberettiget medlem, der allerede besidder en bestyrelsespost, 
kan derfor ikke indtræde i bestyrelsen.  
 

Ind- og udtræden af bestyrelsen 
 

18. DANVAs samlede bestyrelse (inkl. formandsposten) skal til enhver tid bestå af 8 
bestyrelsesrepræsentanter og 7 selskabsrepræsentanter jf. vedtægternes § 28.  
 

19. Ved indtræden af repræsentanter i bestyrelsen med henblik på overholdelse af vedtægternes § 28 sker 
dette fra den respektive valggruppes suppleantkreds, jf. retningslinerne herfor. 

 
20. Ved udtræden af repræsentanter fra bestyrelsen med henblik på overholdelse af vedtægternes § 28 

indtræder det/de udtrædende bestyrelsesmedlemmer i den respektive suppleantgruppe med det trin i 
rangordenen, som den pågældendes stemmeantal berettiger til.  

 
21. Såfremt et bestyrelsesmedlem er ude af stand til at varetage sit hverv i en sammenhængende periode, 

der overstiger 5 måneder, erstattes den pågældende med en suppleant fra den respektive 
suppleantkreds.  

 
22. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder valgbarhedsbetingelserne for den valggruppe, 

hvortil vedkommende har opnået, valg erstattes han umiddelbart efter ophør af valgbarhed af en 
suppleant fra den for valggruppen respektive suppleantkreds.  
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Bestyrelsesmedlemmernes virke 
 

23. Bestyrelsens medlemmer skal i deres virke arbejde for bestyrelsens opgave med varetagelse af den 
samlede branches interesser og foreningens formål.  
 

24. Forpligtelsen indtræder ved et bestyrelsesmedlems indtræden i bestyrelsen.  
 
Gyldighed 
 
Dokumentet er gældende fra den 22. maj 2014 
 
Godkendt af DANVAs generalforsamling den 23. maj 2013 og den 1. oktober 2013. 
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