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1. Andelshavere: 

I henhold til vedtægternes 3.1 er enhver, bortset fra midlertidige installationer, der direkte 

eller indirekte er tilsluttet selskabets net, Nord Energi Net A/S, og som sådan har rådighed 

over en installation i dette selskabs bevillingsområde, andelshaver. 

 

2. Stemmeret: 

I henhold til vedtægternes 8.4 er stemmeretsreglerne således: 

 

Ved valget kan hver andelshaver eller dennes ægtefælle/samlever afgive 1 stemme for 

hver installation andelshaveren er regningsmodtager for, uanset størrelsen af andelshave-

rens elforbrug eller anden samhandel med Nord Energi.  

 

På stemmesedlen kan andelshaveren højst sætte kryds ved det antal kandidater, som skal 

vælges i det pågældende valgområde. 

 

At selskaber, interessentskaber, foreninger, institutioner, kommuner o. l. er registreret som 

forbrugere, medfører, at medlemmer af ledelsen herigennem bliver valgbare eller kan op-

træde som stillere på betingelse af, at den pågældende er andelshaver. 

 

3. Repræsentantskab: 

I henhold til vedtægternes § 8.1 er selskabets øverste myndighed et repræsentantskab med 

70 repræsentanter, valgt blandt andelshaverne. 

 

Repræsentanterne vælges ved direkte valg i valgområder i henhold til vedtægternes § 8.2, 

idet antallet af repræsentanter fordeles mellem valgområderne efter antal forbrugere, op-

gjort ved årsskiftet forud for et valgår. 

 

4. Valgperioder: 

Repræsentanterne vælges for en 4-års periode. 
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Valg finder sted første gang i efteråret 2013, således at de valgte repræsentanter tiltræder 

den 1. januar 2014. 

 

6. Kontrol af kandidatlister. 

 

Administrationen undersøger ved hjælp af selskabets kartoteker, eller på anden vis, om valg-

barhedsbetingelserne for kandidaterne og betingelserne for stillere er opfyldt. Betingelsen for 

at være stiller er følgende: 

5. Bekendtgørelse om valg. 

 

Inden 1. oktober i de år, hvor der vælges repræsentanter, d.v.s. første gang i 2013 med 

virkning pr. 1. januar 2014, og herefter hvert 4. år bekendtgøres i et eller flere af de i 

selskabets område almindelig læste dagblade og/eller distriktsblade efter bestyrelsens 

nærmere bestemmelse, at valg skal finde sted. 

 

I bekendtgørelsen: 

a) oplyses de nuværende repræsentanters navne, stilling, hjemsted og valgkreds, og om 

de er villige til at genopstille. De, der ikke ønsker genopstilling, anføres i parentes. 

 

b) indkaldes forslag til repræsentanter og gives oplysning om valgbarhedsbetingelser-

ne, samt at opstillingslister kan udleveres. 

 

c) oplyses, at kandidater, skriftligt skal anbefales af mindst 5 stillere, der er andelsha-

vere, inden for valgområdet. Repræsentanter, der søger genvalg, skal ikke anbefales 

af stillere.  

 

d) fastsættes en sidste dato med klokkeslæt (mindst 14 dages frist) for indsendelse af 

forslag. 

 

e) meddeles, at forslag skal afleveres eller indsendes til Nord Energi’s kontor, så det er 

kommet frem inden fristens udløb. 

 

f) oplyses, at stemmeseddel udsendes til hver enkelt andelshaver i områder, hvor valg 

finder sted.  

 

g) oplyses, at indkommer der i et valgområde ikke forslag til flere repræsentanter, end 

dem der skal vælges, afholdes der ikke valg. 
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Enhver andelshaver eller dennes ægtefælle/samlever kan være stiller. 

Andelshavere med flere installationer kan kun være stiller for én kandidat. 

En andelshaver kan kun være stiller for én kandidat. 

En andelshaver kan ikke være stiller for sig selv. 

En stiller skal personligt underskrive stillerlisten. 

Såfremt administrationen finder, at betingelserne ikke er opfyldt, skal dette meddeles kandi-

daten ved anbefalet brev, afsendt senest 24 timer efter sidste frist for modtagelse af forslag, jf. 

1.d). I indtil 48 timer efter at postvæsenet har anmeldt det anbefalede brev til kandidaten, kan 

de nødvendige rettelser i listen foretages/liste for samme kandidat med de nødvendige rettel-

ser indleveres, og listen vil i så fald alligevel betragtes som rettidigt indleveret, ligesom til-

melding som andelshaver, jfr. Vedtægterne § 3.1, kan ske indenfor samme frist. 

 

Opstillingslisterne godkendes herefter af bestyrelsen. 

 

7. Udsendelse af stemmesedler. 

 

Der udsendes en stemmeseddel til hver andelshaver i de valgområder, hvor der er indkommet 

forslag til flere kandidater, end der skal vælges. Valgområdets kandidater opstilles på stem-

mesedlen i alfabetisk orden med navn, stilling og adresse. 

 

På stemmesedlen angives sidste dato med klokkeslæt (mindst 14 dages frist), inden hvilket 

tidspunkt stemmesedlen skal være kommet frem til en af Nord Energi A.m.b.a. fastlagt mod-

tageradresse. 

 

Afstemningen skal være afsluttet inden valgårets udløb. 
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a) Stemmeseddel udsendes efter Nord Energis kartoteker. Andelshavere, om hvem med-

delelse om tilslutning eller flytning er tilgået Nord Energi senere end 2 måneder før udsendel-

sen, kan ikke garanteres tilsendt stemmeseddel. 

 

Stemmeseddel fremsendes som almindeligt brev gennem postvæsenet. 

Stemmeseddel, der returneres fra postvæsenet som uanbringelig eller med oplysning om 

adresseændring, eftersendes ikke. 

 

Valget kan ikke erklæres ugyldigt, selv om enkelte stemmesedler bortkommer hos postvæse-

net el. lign. 

 

Stemmesedlen skal returneres i medsendte særlige kuvert, der ikke må indeholde andet end 

stemmesedlen. Der kan anvendes returkuverter af forskelligt udseende for de enkelte valgom-

råder. Det er tilladt at indsende flere stemmesedler i samme kuvert. 

 

Ved fejlskrivning på, eller ødelæggelse af en stemmeseddel, kan en ny udleveres hos Nord 

Energi mod aflevering af den gamle. I alle andre tilfælde kan ny stemmeseddel ikke udleve-

res. 

 

b)  Til andelshavere med indirekte tilslutning (kollektiv måling) udsendes stemmeseddel 

efter oplysninger indhentet hos ejer eller administrator af de registrerede tilslutninger. 

 

I øvrigt gælder ovenstående regler. 

 

8. Gennemførelse af valg ved elektronisk stemmeafgivelse: 

 

Efter bestyrelsens nærmere bestemmelse kan valg til repræsentantskabet helt eller delvist ske 

ved elektronisk stemmeafgivning på betingelse af, at ingen andelshaver herved afskæres fra at 

afgive stemme. 

 

Såfremt bestyrelsen beslutter, at valget skal gennemføres som en elektronisk afstemning eller 

som en kombination af skriftlig og elektronisk afstemning, inddrages selskabets revision og 

advokat i fornødent omfang vedrørende planlægning af processen for at sikre, at valghandlin-

gen afvikles sikkerhedsmæssigt korrekt. 
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En ekstern, uvildig leverandør vælges til at forestå udsendelse og forestå selve afstemnings-

proceduren. Nord Energi har i afstemningsproceduren ikke adgang til de udfyldte stemmesed-

ler, og processen i forbindelse med valget overvåges af selskabets revision. Som led i elektro-

nisk afstemning forsynes de udsendte stemmesedler med et identifikationsfelt og et log-in til 

internettet, der muliggør elektronisk afstemning. Identifikationen er nødvendig for at sikre, at 

der kun registreres én stemme fra hver forbruger, men leverandøren må ikke videregive iden-

tifikationen til Nord Energi eller andre. 

 

Adgang til elektroniske afstemningsfaciliteter gives gennem en specifik internetadresse, og 

data til afstemningsprocessen leveres af Nord Energi. 

 

Når valget er afsluttet foretages optælling af den eksterne leverandør. Selskabets statsautorise-

rede revisor har med respekt af valghemmeligheden adgang til at kontrollere optællingen. 

 

9. Stemmeoptælling. 

 

Gennemføres afstemningen som en kombination af skriftlig og elektronisk afstemning, 

går de skriftlige stemmer til samme eksterne uvildige leverandør, så denne kan oplyse 

det endelige stemmeresultat. 

 

Hvis en forbruger har stemt såvel elektronisk som ved indsendelse af stemmeseddel, 

tæller stemmen kun én gang, og således, at begge betragtes som ugyldige, hvis de er 

afgivet på forskellige kandidater. 

 

 

Stemmesedlerne er gyldige, såfremt afkrydsningen er entydig og der maksimalt er afgi-

vet et antal stemmer, svarende til det antal kandidater, der skal vælges til området. Der 

må ikke på stemmesedlen være tilføjet andre kandidatnavne end de trykte. Der må ikke 

på stemmesedlen være foretaget rettelser, overstregninger eller i øvrigt være påført 

stemmesedlen andet end afkrydsning af kandidat/-navne. 

 

Stemmesedler, der ikke er indsendt i den særlige kuvert, er ugyldige. Der kan anvendes 

returkuverter af forskelligt udseende for de enkelte valgområder. Returkuverten må ikke 

indeholde andet end en stemmeseddel, og stemmeseddel må ikke være forsynet med 
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underskrift eller anden form for identifikation af afsender. 

 

De(n) kandidater der opnår flest stemmer er valgt. I tilfælde af stemmelighed mellem 

flere kandidater afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. 

 

Senest 8 dage efter valgets endelige godkendelse meddeles kandidaterne valgets resultat 

med oplysning om, hvem der er valgt som repræsentantskabsmedlemmer, antal stemmer 

på de opstillede kandidater og hvem der står som suppleant. 

 

Ethvert tvivlsspørgsmål forelægges for bestyrelsen, der endeligt afgør spørgsmålet. 

 

10. Suppleanters indtrædelse i repræsentantskabet. 

 

Som suppleanter for repræsentanterne i et område indgår de kandidater, som ikke blev 

valgt, i den rækkefølge, deres stemmetal angiver og i tilsvarende antal som repræsentan-

terne i området. 

 

Hvis en repræsentant afgår ved døden, mister sin valgbarhed i sin funktionsperiode eller 

i øvrigt udtræder af repræsentantskabet, indtræder en suppleant som beskrevet ovenfor, i 

vedkommendes sted, indtil valgperioden udløber. Findes der ikke en suppleant, udpeger 

bestyrelsen en valgbar person i det pågældende område til at indtræde, indtil valgperio-

den udløber. 

 

 

11.  Stemmeoptællingsregulativ. 

 

 

Bestyrelsen kan lade udfærdige stemmeoptællingsregulativ til nærmere fastlæggelse af 

stemmesedlers gyldighed/ugyldighed. 

 

0 – 0 – 0 – 0 – 0 

 

Nærværende valgregulativ er godkendt på repræsentantskabsmøde den 23. april 2013. 
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