Valgregulativ
Valg af forbrugerrepræsentanter 2017
TÅRNBYFORSYNING Vand A/S - TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

1.

Formål

1.1

Dette valgregulativ fastlægger reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til
bestyrelsen i hhv. TÅRNBYFORSYSNING Vand A/S og TÅRNBYFORSYNING Spildevand
A/S.
Valgregulativet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i
vandselskaber Bek. nr. 772 af 16. juni 2012 og Bek. nr. 812 af 18. juni 2012.
Valgregulativet er udarbejdet med baggrund i vedtægterne for TÅRNBYFORSYNING
vand A/S (CVR nr. 3266 7708) og TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S (CVR nr. 3266
7732), i det følgende kaldet selskaberne.

1.2

Forbrugere som aftager vand og afleverer spildevand indenfor TÅRNBYFORSYNING Vand
A/S´ og TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S´ forsyningsområder har ret til at vælge 2
repræsentanter og 2 suppleanter til bestyrelsen i selskaberne.
Ved forbrugere forstås fysiske og juridiske personer, som aftager vand- eller
spildevandsydelser til eget forbrug i selskabernes forsyningsområde.

1.3

De to selskabers bestyrelser er ansvarlige for at gennemføre valget. Bestyrelserne
nedsætter et valgtilsyn, som varetager de praktiske opgaver i forbindelse med valget.

2.

STEMMEBERETTIGEDE FORBRUGERE

2.1

Følgende forbrugere kan stemme til forbrugervalget:


Alle forbrugere i de to selskaber, der er myndige og bor i kommunen, kan afgive
én stemme



Alle virksomheder kan afgive én stemme

For boliger gælder, at alle myndige beboere i boligen kan stemme.
For virksomheder gælder, at enheden kun kan repræsenteres af én fysisk person, der
kan tegne enheden, eller har fuldmagt til at afgive stemme på vegne af enheden.
Det er en forudsætning, at der på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftages
forsyningsydelser til eget forbrug fra et af selskaberne.
3.

Kandidater og valgbarhed

3.1

Enhver fysisk person, der er myndig, er valgbar til selskabernes bestyrelse.

3.2

Det er en betingelse for at kunne stille op til forbrugervalgt repræsentant, at kandidaten
bliver anbefalet af 10 fysiske personer (stillere), som er stemmeberettigede i
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forsyningerne.
3.3

Opstilling som kandidat til forbrugervalget som repræsentant i selskabernes bestyrelser
sker via TÅRNBYFORSYNINGs hjemmeside og ved brug af NemID. Opstillingen skal
være gennemført senest 3 uger inden valget.
Alle kandidater skal udarbejde en kort præsentation om sig selv, udarbejdet efter
forsyningens retningslinjer, og via hjemmesiden indsende den til forsyningen inkl. et
billede.
Præsentation af kandidater på hjemmesiden sker i alfabetisk rækkefølge.
Såfremt der kun opstilles 2 kandidater er begge valgt uden afholdelse af valg.
Anbefalingen fra 10 stillere sker via TÅRNBYFORSYNINGs hjemmeside og ved brug af
NemID.

4

RETTIGHEDER OG PLIGTER

4.1

Forbrugervalgte repræsentanter har samme bestyrelsesopgaver og -ansvar som de
øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. selskabslovens § 115.

5.

VALGPERIODE MV.

5.1

Forbrugervalgte repræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan
finde sted. Valgperioden følger valgperioden for selskabernes generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer.
Valg af forbrugervalgte repræsentanter finder sted i perioden november 2017 til februar
2018, hvorefter de valgte repræsentanter indtræder i bestyrelsen på en ekstraordinær
generalforsamling i januar/februar (2018)

6

INFORMATION OM VALGET

6.1

Selskaberne informerer om valget senest 2 måneder inden valget afholdes.
Information gives på selskabernes hjemmeside - www.taarnbyforsyning.dk – og i lokale
medier.
Information om valget skal mindst omfatte
a) oplysninger om hvor og hvornår valget gennemføres
b) procedure for opstilling af kandidater, herunder regler om valgbarhed og
frist for indgivelse af kandidatur.
c) henvisning til dette valgregulativ.
d) henvisning til selskabets vedtægter, og bestyrelsens forretningsorden.
e) henvisning til selskabernes hjemmeside.
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6.2

Selskabet informerer om proceduren for afholdelse af valget senest 6 uger inden valget
afholdes. Informationen gives på selskabernes hjemmeside - www.taarnbyforsyning.dk og i lokale medier.
Information om proceduren omfatter mindst
(a) navne på de opstillede kandidater
(b) tidspunktet for afstemningen
(c) oplysninger om afstemningsform og fremgangsmåde
(d) oplysning om stemmeberettigelse og krav til identifikation af
stemmeberettigede forbrugere og erhvervsenheder
(e) henvisning til dette valgregulativ
(f) henvisning til selskabets hjemmeside

7.

VALGETS GENNEMFØRELSE

7.1

Valget gennemføres som elektronisk valg.

7.2

Stemmeberettigede, der ikke er i stand til at afgive stemme på denne måde, kan afgive
stemme i valgperioden på de offentligt opstillede computere på Tårnby Rådhus, Tårnby
Bibliotek eller hos TÅRNBYFORSYNING Gemmas Alle 39.
For at afgive en stemme – og det gælder både forbrugere og virksomheder - skal der
anvendes NemID. Forbrugere og virksomheder uden NemID vil få mulighed for at
stemme via et stemmebrev med personlig kode, som rekvireres via hjemmesiden eller
afgive stemme hos TÅRNBYFORSYNING ved fysisk fremmøde på Gemmas Alle 39,
indenfor normal åbningstid og ved fremvisning af legitimation.

7.3

Der kan afgives én stemme pr. forbruger.
Nærmere information om fremgangsmåden for afgivelse af stemme og brug af NemID vil
blive offentliggjort i forbindelse med, at selskabet giver den 6.2 omtalte information.
Bestyrelsen er ansvarlig for optælling af valgets stemmer. Optællingen overvåges og
godkendes af et valgtilsyn, som er udpeget af bestyrelsen.
Valgtilsynet erklærer en stemme ugyldig, hvis det ikke er muligt at konstatere, hvem der
er stemt på.
Valgtilsynet tager stilling til klager over valget.
Eventuelle klager over valget skal sendes til forsyningen senest 5 hverdage efter valgets
gennemførelse.
Valgtilsynet udfærdiger en valgprotokol, som redegør for valgets resultat og eventuelle
særlige forhold vedrørende valgets afgørelse. Valgprotokollen skal præsenteres på
forsyningens hjemmeside senest 1 uge efter at valget er gennemført.
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De 2 kandidater, som får flest stemmer, er valgt som forbrugervalgte repræsentanter i
selskabernes bestyrelse. De kandidater, som får hhv. tredje-, fjerde flest stemmer, er
valgt som suppleanter, og betegnes som 1. og 2. suppleant. I tilfælde af stemmelighed
afgøres valget ved lodtrækning mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.
Efter optællingen er godkendt og tilført valgprotokollen, giver valgtilsynet meddelelse til
de valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter om deres valg.
Valgresultatet offentliggøres på selskabernes hjemmeside og i lokale medier.
Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen på den førstkommende
ekstraordinære generalforsamling efter valget.
8.

UDTRÆDEN AF SELSKABETS BESTYRELSE

8.1

Hvis en forbrugervalgt repræsentant udtræder af bestyrelsen, indtræder 1. suppleanten,
i forbrugerrepræsentantens sted.
Bestyrelsen foranlediger anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Ændringerne i
bestyrelsessammensætningen offentliggøres på selskabernes hjemmeside.
Hvis ingen suppleant kan indtræde i bestyrelsen i stedet for en forbrugervalgt
repræsentant, der udtræder, gennemføres suppleringsvalg inden 6 måneder efter
udtrædelsen. Suppleringsvalget har virkning for den resterende valgperiode i
overensstemmelse med principperne i dette valgregulativ.

9.
9.1

GODKENDELSE
Valgregulativet er vedtaget af bestyrelsen i hhv. TÅRNBYFORSYING Vand A/S og
TÅRNBYFORSYING Spildevand A/S den 21. juni 2017.
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