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Valg til Repræsentantskab 2013-2014 
 

Juni 2013 
 

Valggruppe A.  
 
20. november ff.: Umiddelbart efter kommunalvalget indsamles oplysninger om de 
                            valgte.  
 Alle er nu medlemmer af DB og skal registreres. 

De regionsforeninger, som selv holder generalforsamling med valg 
får besked om tidsfristerne (seneste afholdelse 31. januar). 

 
16. december:  Valgmøde i regionerne indkaldes af sekretariatet. Seneste 

afholdelse 31. januar.  
Hvis mailadresser ikke kan skaffes på alle 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, sendes til 
borgmestersekretariatet. Evt. kan følges op med en påmindelse pr. 
mail, så snart adresserne haves.  
 

1. februar.  Repræsentantskabsvalg i regioner skal være afsluttet. D’hondske 
beregnes. 

 
10. februar:   Tillægsmandater indkaldes. Dvs. mail kontakt til partiernes 

landssekretariater.  
 
20. februar:  Frist for tillægsmandater. Navne oplyst af partierne. Kontrolleres, at 

de er fra medlemskommuner. 
 
26. februar.  Endelig Repræsentantskabsliste klar til udsendelse   

(er i vedtægtsmæssig forstand at betragte som en forslag til 
generalforsamlingen og skal derfor være færdig 4 uger før denne). 

 
12. marts:  Udsendelse af endeligt generalforsamlingsmateriale med endeligt 

repræsentantskab (2 uger før generalforsamlingen).  
 Heri både valggruppe A og valggruppe B.  
 
27.-28. marts Generalforsamling. 
 Præsentation af det valgte repræsentantskab.  
 Valg af formand og 1. næstformand på valggruppe A’s møde. 
 Valg af 2. næstformand på valggruppe B’s møde.  
 
31. marts Doodle udsendes omkring afholdelse af konstituerende 

repræsentantskabsmøde. Alternativt fastlægges datoen på forhånd 
og meddeles under årsmødet til Repræsentantskabet.  

 For at Repræsentantskab og udvalg, herunder Forretningsudvalg, 
kan komme hurtigt i gang, bør konstituerende møde ske hurtigt. Fx i 
uge 14 eller 15 (1.-11.april). Alternativt i uge 19 (5.-9. maj).  

 Det er påske i april,  og der er mange restferiedage. Og det er 
vigtigt at så mange som muligt deltager i det konstituerende møde. 
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Valg til Repræsentantskab 2013-2014 
 
Valggruppe B  
 
 

1. september:  Michael tager kontakt til firma, som skal forestå elektronisk afstemning. 
 Annonce i Danmarks Biblioteker, som opfordrer til opstilling. 
 
15. november :  Valggruppe B indkalder kandidater. Seneste frist 31.12. 

Alle kandidater skal levere et billede samt en valgudtalelse. Dette skal 
indgå i præsentationsmaterialet til afstemningen. Kandidaterne bedes også 
tilkendegive i valgudtalelsen, om de ønsker at stille op til formandsvalg.  
 

15. januar  Valget finder sted elektronisk, og de få uden mail får tilsendt materialet 
fysisk med en stemmeseddel, som indsendes til ODM, der (efter aftale) 
som neutral instans kan være ansvarlig for det fysiske valg.  

 Valgmateriale udsendes til de medlemmer der har betalt kontingent. 
 
15. februar:  Valggruppe B valg afsluttet.  
 
17. februar Alle kandidater får besked om valgresultat. 

 Derefter lægges resultatet på hjemmesiden og et link fremsendes til alle 
valggruppe B medlemmer. 

 
12. marts:   Udsendelse af endeligt generalforsamlingsmateriale med endeligt 

repræsentantskab.  
 For valggruppe B er det:   
 a. Præsentation af de 17 valgte og suppleanterne i rækkefølge 
 b. Oplysning om at alle de valgte kan stille op som formand.  
 

 
Formandsvalg, valggruppe B. 
 
Formandsvalget foregår på generalforsamlingen på årsmødet, dvs. på valggruppe B’s 
generalforsamling. 
Der er 17 mulige kandidater, nemlig de 17, som ved urafstemningen er valgt som valggruppe 
B's medlemmer af Repræsentantskabet.  
De kan alle stille op, men gør det næppe.  
Der er ingen frist for at anmelde sit kandidatur. Så man kan jo rejse sig i forsamlingen og 
fortælle at man gerne vil være formand.  
De, der stiller op, skal selvfølgelig have mulighed for at holde en kort valgtale, og så er der 
afstemning. Den kan foregå ved hjælp af stemmekort.  
Hvis der kun er én kandidat, så er det overstået på den tid det tager at meddele kandidatens 
navn og vente på at klapsalverne dør hen.  
 


