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DATO: 19. oktober 2017 

PROJEKTNR.: 00145 

ec/CEL 

Vedr.: Proces for formands- og bestyrelsesvalg til 
DANVA 

På DANVAs generalforsamling den 24. maj 2018 skal der gennemføres valg af bestyrelsesfor-

mand samt valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til DANVAs bestyrelse. Det vil 

fra den 1. april 2018 været muligt at anmelde sit kandidatur via foreningens hjemmeside. 

 

Valgbare til DANVAs bestyrelse er personer, der er bestyrelsesrepræsentanter (jf. vedtægternes 

§ 30 -valggruppe I) eller selskabsrepræsentanter (jf. vedtægternes § 31 - valggruppe II). 

 

Valgene gennemføres i overensstemmelse med DANVAs vedtægter 2016 herunder sidedoku-

ment om ”valgregulativ” og forretningsorden for generalforsamlingen.  

 

Valgene gennemføres ved elektronisk afstemning. Først gennemføres valget af bestyrelsesfor-

mand. I forbindelse med formandsvalget får kandidaterne 2-3 minutters taletid for at argumen-

tere for sit kandidatur.  

 

Herefter afholdes valget. 

 

Den valgte formand annonceres, og formanden får ordet i op til 5 minutter. 

 

Herefter er der valg af repræsentanter fra valggruppe II (ansatte). Hvis den valgte formand er 

selskabsrepræsentant vælges 6 øvrige medlemmer og 8 suppleanter fra valggruppe II. I tilfælde 

af at den valgte formand er bestyrelsesrepræsentant vælges 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer og 

8 suppleanter fra valggruppe II.  

 

Omkring valghandlingen. Der skal stemmes på præcis det antal kandidater, der skal vælges; 

dvs. 6 eller 7, hvilket vil blive annonceret. Der kan kun stemmes 1 gang på en kandidat. Stem-

mes der på færre/flere kandidater end det antal, der skal vælges eller flere gange på samme 

kandidat, vil den afgivne stemme blive afvist.  

 

Resultatet af valget i valggruppe II offentliggøres før gennemførelse af valget i valggruppe I.  

 

Herefter er der valg af repræsentanter fra valggruppe I (bestyrelsesrepræsentanter). Afhængig 

af den valgte formands tilhørsforhold, skal der vælges 7 eller 8 øvrige bestyrelsesmedlemmer 

og 8 suppleanter fra valggruppe I. 

 

Omkring valghandlingen: Igen gælder det, at der skal stemmes på præcis det antal kandidater, 

der skal vælges; dvs. 7 eller 8, hvilket vil blive annonceret af generalforsamlingens dirigent. Der 

kan igen kun stemmes 1 gang på en kandidat. Stemmes der på færre/flere kandidater end det 

antal, der skal vælges eller flere gange på samme kandidat, vil den afgivne stemme blive afvist. 

 

I forbindelse med valget vil der blive gennemført en kontrol og evt. regulering for at overholde 

vedtægternes § 34, stk. 1, der fastsætter at der kun kan være én repræsentant pr stemmebe-

rettiget medlem og § 34, stk. 3, der fastslår, at den senest valgte er det stemmeberettigede 

medlems repræsentant.  

 

Herefter vil navnene på den nye bestyrelse blive offentliggjort. 
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Suppleanter til DANVAs bestyrelse vil for hver af de to valggrupper være de 8 kandidater, der 

ikke indtræder i DANVAs bestyrelse, med de højeste stemmetal.  

 

Såfremt en valgt kandidat trækker sig fra at indtræde i DANVAs bestyrelse kan kandidaten ikke 

være suppleant. 

 

Den nyvalgte bestyrelse mødes i den første pause i årsmødet efter valget. Der vil blive afholdt 

konstituerende bestyrelsesmøde den 25. maj kl. 8.00 med fælles morgenmad.  

 

Mødested og dagsorden vil blive annonceret. 

 


