VALGREGLER FOR
REPRÆSENTANTSKAB
1.0

Valgkredse for repræsentantskabet

1.1

Virksomhedens stemme- og opstillingsberettigede kunder, som defineret i punkt 4.1 inddeles i 6 valgkredse:
Kreds 1
Kreds 2
Kreds 3
Kreds 4
Kreds 5
Kreds 6

1.2

Kolding kredsen
Vejen kredsen
Middelfart kredsen
Fredericia kredsen
Vejle kredsen
Bornholm kredsen

Valgledelsen (som fastlagt jf. punkt 7.2) fastsætter afgrænsningen af de i punkt 1.1
nævnte kredse på baggrund af kundernes tilhørsforhold til én eller flere kommuner inden
den 1. september i det pågældende valgår.
Kunder med installationer, der er tilsluttet virksomhedens distributionsnet i en kommune,
men som ikke er omfattet af en af ovennævnte valgkredse, henføres til den nærmest liggende valgkreds, såfremt der pr. 1. juli i det pågældende valgår er færre end 5.000 kunder
i den pågældende kommune, og deltager i valget og er valgbar i denne kreds.
Kunder med installationer, der er tilsluttet virksomhedens distributionsnet i en kommune,
som ikke er omfattet af en af ovennævnte valgkredse, tildeles automatisk en egen kreds,
såfremt der pr. 1. juli i det pågældende valgår er 5.000 eller flere kunder i den pågældende
kommune, og deltager i valget og er valgbar i denne kreds. Nye valgkredse tilføjes automatisk i valgreglerne.
Kompetencen til at henføre en kunde uden en valgkreds til en af de i punkt 1.1 nævnte
kredse tilkommer valgledelsen.

1.3

Repræsentantskabet består af indtil 120 repræsentanter valgt af og blandt virksomhedens
kunder, jf. punkt 6.1 i virksomhedens vedtægt, plus de medarbejdervalgte repræsentanter,
der er valgt til bestyrelsen, således pt. i alt 122 repræsentantskabsmedlemmer. De 120
repræsentantskabsmedlemmer fordeles mellem de i punkt 1.1 anførte valgkredse.
Den nuværende fordeling beregnet på baggrund af antal kunder er:
Kreds 1:
Kreds 2:
Kreds 3:
Kreds 4:
Kreds 5:
Kreds 6:

34 medlemmer
6 medlemmer
8 medlemmer
20 medlemmer
33 medlemmer
19 medlemmer

Fordelingen ændres ved hver valgperiode i forhold til antal stemme- og opstillingsberettigede kunder pr. 1. september jf. punkt 5.1. Ændringer i fordelingen foretages af valgledelsen.

Dok.nr. 1681296

Side 1/5

2.0

Valgperiode for repræsentantskabet

2.1

Repræsentantskabsmedlemmerne vælges for en periode på 4 år og tiltræder den 1. januar i året efter valgets afholdelse.

3.0

Valgbarhed for repræsentantskabet

3.1

Repræsentantskabets medlemmer vælges af og blandt kunderne i valgkredsene jf. punkt
3.2.
Ingen kunde kan opstilles eller vælges i mere end én valgkreds.

3.2

Valgbare er alle myndige og juridiske personer, der har en fysisk tilslutning til EWII koncernens el-ledningsnet i bevillingsområdet for elnet eller modtager vand eller varme via et af
virksomhedens datterselskabers ledningsnet og måler, og er registreret i virksomheden –
dog maksimalt 1 person per installationsadresse.
Denne begrænsning gælder dog ikke kunder i ejendomme med fællesmåling, idet hver beboer her kan registreres som valgbar kunde i virksomhedens datterselskaber

3.3

Hvis en person ønsker opstilling og ikke er registeret i virksomheden, skal tilknytningen til
installationsadressen bekræftes af ejeren af installationen.

3.4

Hvis kunden er et selskab, en forening eller lignende, dvs. en juridisk person, er den fysiske person valgbar, som den pågældende juridiske person udpeger og skriftligt meddeler
virksomheden.

3.5

Forhold der medfører at en kunde ikke er valgbar:
•

Nuværende ansatte i virksomheden eller dens datterselskaber kan ikke opstille til repræsentantskabsvalg

•

Tidligere ansatte i virksomheden eller dens datterselskaber kan ikke opstille til valg før
2 år efter fratrædelsestidspunktet.

•

Ledende ansatte i konkurrerende virksomheder og dens datterselskaber eller personer
der måtte have kapitalinteresser i den konkurrerende virksomhed, kan ikke opstille til
repræsentantskabsvalg. Valgledelsen er bemyndiget til at vurdere hvorvidt der er tale
om ledende ansatte, konkurrerende virksomhed og kapitalinteresser.

•

Tidligere ledende ansatte i konkurrerende virksomheder og dens datterselskaber kan
ikke opstille til valg før 2 år efter fratrædelsestidspunktet. Valgledelsen er bemyndiget
til at vurdere hvorvidt der er tale om konkurrerende virksomhed.

•

Personer der er i konkurskarantæne, kan ikke opstille til repræsentantskabsvalg.
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4.0

Valgret for repræsentantskabet

4.1

Som stemmeberettiget kunde betragtes alle myndige og juridiske personer, der har en fysisk tilslutning til EWII koncernens el-ledningsnet i bevillingsområdet for elnet eller modtager vand eller varme via et af virksomhedens datterselskabers ledningsnet og måler, og er
registreret i virksomheden.
Der er kun 1 stemme uanset forbrug og uanset om kunden har flere forsyningsarter og/eller flere installationsnumre og/eller aftagenumre tilknyttet installationsadressen. Der er således kun 1 stemme per installationsadresse.
Ladestandere med særskilte installationsnumre og/eller aftagenumre giver ikke stemmeberettigelse.
Registreringen i virksomheden skal for kollektive målte kunder være sket senest den 1.
september i valgåret.

5.0

Valgliste til repræsentantskabet

5.1

Liste over stemmeberettigede kunder angivet ved installationsnummer og/eller aftagenummer og sammenhørende husstandsadresse, udskrives i henhold til registrerede kunder
hos virksomheden i kredsene per 1. september i valgåret.

5.2

Enhver kunde har ved henvendelse til virksomheden inden fristens udløb jf. punkt 6.3 adgang til at kontrollere sin tilstedeværelse på valglisten.

6.0

Valgets afholdelse for repræsentantskabet

6.1

Valghandlingen afholdes i 15 dage i november måned før en ny valgperiodes start, og afsluttes den 15. dag kl. 16.00.
Valgledelsen fastsætter de eksakte datoer for valghandlingens afholdelse.

6.2

Kunderne orienteres inden 1. september ved annoncering i husstandsomdelte ugeaviser,
via digital annoncering og på virksomhedens hjemmeside om valgets afholdelse.

6.3

Kandidattilmeldingen sker via virksomhedens hjemmeside. Kandidattilmeldingen kan tidligst ske i september måned i valgåret efter at nærmere annoncering har fundet sted. Kandidattilmeldingen skal senest være virksomheden i hænde den sidste torsdag i september
kl. 16.00, og skal indeholde oplysninger om
• Navn
• Stilling
• Adresse
• Installationsnummer og/eller aftagenummer
• Foto
• Eventuel kandidatpræsentation på maksimalt 700 tegn.
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Alle oplysninger skal afgives ved tilmelding og kan ikke efterfølgende ændres. Tilmeldinger
modtaget senere end kl. 16.00 vil ikke være modtaget rettidigt og vil dermed være ugyldige. Tilmeldingen skal endvidere indeholde oplysning om, hvilken valgkreds der opstilles i
og eventuelle oplysninger jævnfør valgreglernes punkt 3.3, 6.4 og 6.5.
6.4

Hver enkelt kandidat er ved tilmeldingen og til enhver tid i valgperioden forpligtet til at
meddele om forholdene i punkt 3.5 gør sig gældende. Kandidaten skal endvidere oplyse,
om man har en anden form for interesse, der er stridende mod virksomhedens.
Meddelelsespligten gælder til sikring af, at kandidaten er opstillingsberettiget og ikke er
inhabil.

6.5

Kandidater må ikke være i restance pr. 1. september det pågældende valgår til et af EWII
koncernens selskaber.

6.6

Kandidaterne er i enhver henseende uberettiget til at anvende virksomhedens varemærker
og logoer uden forudgående skriftlig accept.

7.0

Valgets afholdelse

7.1

Valget afholdes digitalt samtidig i samtlige valgkredse.
Såfremt der ikke er opstillet flere kandidater end der skal vælges i den enkelte kreds foreligger der fredsvalg i den pågældende kreds.
Resultatet af valget kontrolleres af virksomhedens revisor, der har adgang til afstemningsresultatet og revisor meddeler dette til virksomhedens bestyrelse. Revisionsfirmaet er bemyndiget til at antage ekstern bistand.

7.2

Som valgledelse fungerer virksomhedens bestyrelse og direktion.

7.3

Den praktiske og operationelle gennemførelse af valghandlingen forestås af den af valgledelsen udpegede valgorganisation bestående af såvel interne som eksterne aktører.

7.4

Valgledelsen konstaterer valghandlingens lovlighed og afgør eventuelle spørgsmål i forbindelse hermed.

7.5

Kandidaternes opstillingsorden bestemmes ved lodtrækning. Lodtrækningen foretages af
virksomhedens revisor.

7.6

Senest 8 dage før valget offentliggøres kandidatlisten i de enkelte valgkredse, med angivelse af navn, stilling bopæl, foto og eventuel kandidatpræsentation, på virksomhedens
hjemmeside.
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7.7

Kandidaterne med de højeste stemmetal er valgt.
Kandidater, der ikke har opnået valg til repræsentantskabet, vælges som suppleanter i
den rækkefølge, som de har opnået antal stemmer.

7.8

Er der stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, og dette gør, at det ikke kan afgøres,
hvem der er valgt, foretages der lodtrækning mellem de pågældende kandidater. Lodtrækningen foretages af virksomhedens revisor.

7.9

Valgledelsen sørger for, at der udfærdiges et referat over valgets resultat. Referatet underskrives af valgledelsen.
Valgresultatet offentliggøres på virksomhedens hjemmeside og udsendes efterfølgende
digitalt til samtlige kandidater med angivelse af, hvor mange stemmer den enkelte kandidat har opnået.

Således vedtaget den 19. juni 2001.
Ændret den 11. oktober 2005,
Ændret den 15. august 2006,
Ændret den 26. november 2008,
Ændret den 30. april 2012,
Ændret den 30. april 2013
Ændret den 30. november 2016
Ændret den 30. november 2017
Ændret den 27. september 2018
Ændret den 30. november 2021, dog således at bestemmelser om valg til repræsentantskab
og bestyrelse først finder anvendelse ved valget i 2022
Og ændret den 27. april 2022, dog således at bestemmelser om valg til repræsentantskab og
bestyrelse først finder anvendelse ved valget i 2022
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