Valgregulativ
Forbrugerrepræsentanter
Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S

Godkendt på bestyrelsesmødet den 13. april 2021

1

Formål og baggrund

1.1
Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen for selskaberne
Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S (herefter: Selskaberne).
1.2
Forbrugerrepræsentanterne til bestyrelsen i Selskaberne repræsenterer såvel de forbrugere, der aftager vand, som
de forbrugere, der aftager kloakydelser. Forbrugerrepræsentanterne er således fællesrepræsentanter.
1.3
Forbrugerrepræsentanterne til bestyrelsen for Selskaberne vælges ved afholdelse af et samlet valg.
1.4
Ifølge Selskabernes vedtægter pkt. 7.2 skal der vælges 2 forbrugerrepræsentanter som fællesrepræsentanter for Selskabernes forbrugere samt op til 5 suppleanter for forbrugerrepræsentanterne.

2

Selskabernes vedtægter samt lovgivningen i øvrigt

2.1
Valg af de fælles forbrugerrepræsentanter afholdes i overensstemmelse med Selskabernes vedtægter og den til enhver
tid gældende lovgivning, som regulerer Selskaberne.
2.2
Valget sker bl.a. med baggrund i Vandsektorlov nr. 469 af 12. juni 2009 med senere ændringer og Bekendtgørelse nr.
772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber, eller hvad der måtte træde i stedet herfor.
2.3
I tilfælde af modstrid mellem Selskabernes vedtægter og valgregulativet harvedtægterne forrang forud for valgregulativet.

3

Valgtidspunkt og valgperiode

3.1
De fælles forbrugerrepræsentanter vælges for den kommunale valgperiode, således at valg af forbrugerrepræsentanter
til bestyrelsen finder sted i sidstehalvdel af kommunalvalgåret. Herudover er det muligt at afholde suppleringsvalg, jf.
pkt.14.
3.2
De fælles forbrugerrepræsentanter indtræder i Selskabernes bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling, som
afholdes umiddelbart efter kommunal-valgårets afslutning.

4

Forbrugernes valgret

4.1
Stemmeberettiget forbruger til det enkelte selskab er enhver, der på den af Valgudvalget fastsatte hverdag forud

for starten af valgtidsrummet er til- meldt som kunde med kundenummer ved det respektive selskab og således
forsynes og afregnes direkte af det respektive selskab.

4.2
Enhver stemmeberettiget forbruger har valgret til Selskabernes forbruger- valgte bestyrelsesmedlemmer.
4.3
Stemmeberettiget forbrugere har én stemme pr. installationsnummer. Ingen stemmeberettiget forbruger kan dog
afgive mere end 10 stemmer.
4.4
Er der flere fysiske eller juridiske personer tilknyttet et kundenummer,

afgør disse selv indbyrdes, hvem der udøver stemmeretten via kundenummeret.

5

Valgledelse og Valgudvalg

5.1
Bestyrelserne for Selskaberne nedsætter et Valgudvalg, der forestår den overordnede ledelse af forbrugervalget. Valgudvalget påser, at forbrugervalget afholdes i overensstemmelse med lovgivningen, Selskabernes vedtægter samt
dette valgregulativ. Valgudvalget afgiver en erklæring om forbrugervalgets lovlighed til referatet, jf. pkt. 5.3. Valgudvalget
består af 2 medlemmer frahvert af Selskabernes bestyrelser samt direktøren for Aalborg Vand Holding A/S.
5.2
Valgudvalget har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og træffer alle beslutninger angående ledelsen af
valget, herunder vedrørende valgbarhed og stemmeret. Valgudvalget vælger en formand og udpeger et valgsekretariat
samt bemyndiger disse i forening til at træffe beslutninger om kandidaters valgbarhed og forbrugeres stemmeret på
Valgudvalgets vegne.
5.3
Valgudvalget foranlediger, at der bliver udfærdiget referater med bilag, hvor alle forhold af betydning, herunder indhold
af bekendtgørelser, beslutninger og valgresultater skal fremgå. Referaterne skal opbevares i mindst 5 år og være tilgængelige for Selskabernes ledelse, Selskabernes ejerkreds samt stemmeberettigede forbrugere.

6

Valgtidsrummet

6.1
Valgudvalget fastsætter et tidsrum for forbrugervalgets afholdelse (herefter benævnt "Valgtidsrummet") i overensstemmelse med valgregulativet og Selskabernes vedtægter.

7

Valginformation

7.1
Inden afholdelsen af et forbrugervalg udsendes information om valget på Selskabernes hjemmeside eller på anden
egnet måde. Strukturen og formen på valginformationen godkendes af Valgudvalget.
7.2

Valginformationen skal - efterhånden som det er relevant- bl.a. indeholde følgende oplysninger:
• Orientering om nærværende valgregulativ
• Valgtidspunktet/-tidsrummet
• Valgtypen, herunder at valget er direkte, samt valgmåden
• Opfordring til at bringe kandidater i forslag samt oplysning om kandidat- anmeldelsesskemaer og stillerlister
• Frist for aflevering af kandidatanmeldelsesskema
• Oplysning om opstillede kandidater m.v.
• Hvordan valghandlingen udføres

7.3
I valginformationen kan der endvidere medtages øvrige oplysninger om valg- handlingen, herunder fx oplysning om
Valgudvalg og stemmeoptællingsamt oplysninger om bestyrelseshvervet for de pågældende forbrugerrepræsentanter.

8

Opstilling af kandidater

8.1
Valgudvalget skal, i den i pkt. 7.2 nævnte valginformation, opfordre alle stemmeberettigede kunder til at bringe kandidater til bestyrelsesvalget i forslag samt oplyse om stillerkravene.
8.2
Kandidater registrerer sig på en online formular på Selskabernes hjemmeside. Fristen for denne registrering vedlagt
stillerliste, jf. pkt. 8.3 fremgår af den i pkt. 7.2 nævnte valginformation.
8.3
En kandidat skal bringes i forslag af mindst 20 stillere, der er kunder med kundenummer ved det respektive selskab.
Stillerlisten kan downloades fra Selskabernes hjemmesider. Stillerne skal dokumentere, at de er kunde med kundenummer ved det respektive selskab og underskrive sig på stillerlisten.
8.4
Kandidaten skal på kandidatanmeldelsesskemaet erklære sig villig til at modtage valg, uanset om kandidaten vælges
som bestyrelsesmedlem eller suppleant.
8.5
Valgudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt de opstillede kandidater er valg- bare, jf. pkt. 8.6.
8.6
Som valgbar kandidat er alle fysiske personer over 18 år, der er myndige, og som dokumenterer at have 20 stillere, der
opfylder stillerkravet i pkt. 8.3.
8.7
Valgudvalget påser, at den opdaterede kandidatliste offentliggøres på Selskabernes hjemmeside senest 7 dage, før
valgtidspunktet/-tidsrummet begynder.
8.8
Såfremt antallet af rettidigt foreslåede valgbare kandidater ikke overstiger det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal
vælges til Selskabernes bestyrelser, betragtes disse som valgt uden gennemførelse af selve valghandlingen (fredsvalg).
8.9
Såfremt antallet af rettidigt foreslåede valgbare kandidater overstiger det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges

til Selskabernes bestyrelse, opføres kandidaterne på stemmesedler e. lign. med angivelse af kandidaterne i alfabetisk
rækkefølge efter efternavn.

8.10
Kandidaterne forestår og finansierer selv egen valgkampagne.

9

Valgmateriale

9.1
Valgudvalget påser, at der udfærdiges valgmateriale/-oplysninger til Selskabernes stemmeberettigede forbrugere senest
7 dage, før valgtidspunktet/- tidsrummet begynder.
9.2
Materialet/oplysningerne skal som minimum indeholde:
• Stemmeseddel med angivelse af samtlige foreslåede kandidater i alfabetisk orden ud fra efternavn,
• Beskrivelse af valgproceduren,
• Oplysning om tidspunktet/tidsrummet for afgivelse af stemme.

10 Valget
10.1
Valget gennemføres ved afgivelse af stemme elektronisk via en til formålet oprettet valgside.
10.2
De stemmeberettigede forbrugere logger sig ind på den under pkt. 10.1 nævnte valgside.
10.3
Det er ikke muligt at afgive stemme pr. fuldmagt.
10.4
Stemmeberettigede forbrugere har én stemme pr. installationsnummer. Det elektroniske valgsystem søges indrettet, så
det ikke er muligt at afgive flere stemmer pr. installationsnummer og således, at ingen stemmeberettiget forbruger kan
afgive mere end 10 stemmer.
10.5
Det elektroniske valgsystem indrettes, så der kun stemmes på en kandidat ved afkrydsning på hver stemmeseddel.

11 Opgørelse
11.1
Umiddelbart efter udløbet af valgtidspunktet/-tidsrummet foretages elektronisk optælling af en af Selskaberne uafhængig
operatør.
11.2
Valgudvalget udarbejder en protokol over valgforløbet og valgresultatet.

12 Resultat og anmeldelser/offentliggørelser
12.1
De to kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter til Selskabernes bestyrelse. I
tilfælde af stemmelighed træffer Valgudvalgets formand afgørelse ved lodtrækning.
12.2
De kandidater, som har opnået tredje til syvende flest stemmer, er valgt som 1.- 5. suppleanter for forbrugerrepræsentanterne. De valgte suppleanter er ikke personlige suppleanter.
12.3
Valgets resultat meddeles hurtigst muligt efter Valgudvalgets godkendelse ved offentliggørelse på Selskabernes hjemmesider.
12.4
Det enkelte selskabs bestyrelse foranlediger anmeldelse om valg til Erhvervsstyrelsen.
12.5
Det enkelte selskabs bestyrelse foranlediger, at den til enhver tid værende bestyrelsessammensætning samt vedtægter
forefindes på det enkelte selskabs hjemmeside.

13 Klage over valget
13.1
Klage over valget skal skriftligt indgives til Selskaberne inden 14 dage efter resultatets offentliggørelse på Selskabernes
hjemmesider.
13.2
Valgudvalget træffer den endelige afgørelse om klager.
13.3
Valgudvalgets afgørelser kan indbringes for domstolene.

14 Udtræden
14.1
Mister en forbrugerrepræsentant sin valgbarhed, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen og erstattes af en suppleant.
14.2
Hvis en forbrugerrepræsentant udtræder eller har forfald i mere end 6 måneder, indtræder den suppleant, der har fået
flest stemmer, i forbrugerrepræsentantens sted i bestyrelsen.
14.3
Hvis en forbrugerrepræsentant har forfald af indtil 6 måneders varighed, har den suppleant, som har fået flest stemmer,
ret til at træde i forbrugerrepræsentantens sted, såfremt forbrugerrepræsentanten eller bestyrelsen anmoder derom.

14.4
Findes der ingen suppleant, afholdes suppleringsvalg, således at der vælges en repræsentant indtil næste valg.
14.5
Suppleringsvalg afholdes efter bestemmelserne i vedtægterne og dette valg- regulativ.

15 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter
15.1
De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter er de samme som de øvrige bestyrelsesmedlemmers
rettigheder og pligter.
15.2
Bestyrelsesmedlemmer har ret til honorar i overensstemmelse med de til en- hver tid fastsatte regler og retningslinjer
herfor.
15.3
Bestyrelsesmedlemmer kan ifalde ansvar i overensstemmelse med de til en- hver tid generelt gældende regler samt
bestemmelserne i Selskabsloven m.v., eller hvad der måtte træde i stedet herfor.

Således vedtaget af bestyrelsen for Aalborg Vand A/S og bestyrelsen for Aalborg Kloak A/S den 13. april 2021

