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Retningslinjer 
for 

valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i AquaDjurs 

 

 

1. Formål og baggrund 
1.1 Retningslinjerne beskriver reglerne for medarbejdervalg af repræsentanter og suppleanter til bestyrelsen i 

AquaDjurs A/S (herefter Selskabet). 
 

2. Bestyrelsen 
2.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. 

Heraf udpeger kommunalbestyrelsen 5 medlemmer, kunderne vælger 2 medlemmer og medarbejderne 

udpeger 2 medlemmer. 

2.2 Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år af gangen, idet genvalg kan finde sted. Fra 2018 vælges 

medarbejderrepræsentanterne med 2 års forskydning i forhold til kommunalbestyrelsens medlemmer. I 2018 

vælges medarbejderrepræsentanterne således for en 2 årig periode og herefter i 2020 for 4 år af gangen. Der 

skal samtidig vælges 2 suppleanter, som ikke er personlige repræsentanter.  

 

3. Selskabets vedtægter samt lovgivningen i øvrigt 

3.1 Valget afholdes i overensstemmelse med Selskabets vedtægter og den til enhver tid gældende lovgivning, 

som regulerer Selskabet.  

3.2 I tilfælde af modstrid mellem Selskabets vedtægter og nærværende retningslinjer, har vedtægterne forrang. 

 

 

4. Valgudvalg 

4.1 Til gennemførelse af valget nedsættes et Valgudvalg. 

4.2 Valgudvalget sammensættes af direktøren og 2 medarbejdere.  

4.3 Medarbejdere der stiller op til valget kan ikke være medlem af Valgudvalget.  

4.4 Valgudvalget konstituerer sig med en valgleder. 

 

 

5. Opstilling af kandidater og suppleanter 

5.1 Alle medarbejdere der er fastansat i selskabet er valgbar (eksklusiv direktøren). 

5.2 Medarbejdere som ønsker at opstille som medarbejderrepræsentant skal skriftligt fremsende henvendelse 

om opstilling til Valglederen, der forud for valget offentliggør listen.  

 

 

6. Valget 

6.1 Valget afholdes som fremmødevalg. I ekstraordinære tilfælde vil brevstemning være muligt.  

6.2 Der skal vælges 2 repræsentanter og maks. 2 suppleanter.  

6.3 Valgudvalget fører en valgbog over stemmeberettigede og udleverede stemmesedler. 

6.4 Der udleveres stemmesedler med opstillede kandidater anført i alfabetisk rækkefølge.  
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6.5 Der kan ved afkrydsning stemmes på én kandidat. Afkrydses mere end én kandidat på stemmesedlen er 

stemmesedlen ugyldig.  

Stemmesedler afleveres i en lukket stemmeurne. 

 

 

7. Medarbejdernes valgret 

7.1 Valgret (stemmeberettigelse) har alle fastansatte medarbejdere i selskabet (eksklusiv direktøren).  

 

  

8. Optælling 

8.1 Umiddelbart efter afslutning af valget foretages optælling af de modtagne, gyldige stemmer. 

8.2 Optællingen foretages af Valgudvalget. 

 

 

9. Resultat 

9.1 De 2 kandidater som får flest stemmer indtræder i bestyrelsen for selskabet.  

9.2 De kandidater som får 3. og 4. flest stemmer er valgt som suppleanter. Suppleanter rangordnes efter antallet 

af stemmer. 

9.3 I tilfælde af stemmelighed træffer Valgudvalget afgørelse ved lodtrækning. 

9.4 I tilfælde af, at medarbejderne ikke kan stille de anførte kandidater og suppleanter træffer bestyrelsen 

afgørelse om håndtering af situationen. 

 

 

10. Rettigheder og pligter 

10.1 De valgte repræsentanter og suppleanter har samme rettigheder og pligter som de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

11. Klage over valget 

11.1 Klage over valget skal skriftligt indgives til Valgudvalget inden 5 arbejdsdage efter valgresultatets annoncering. 

11.2 Valglederen træffer den endelige afgørelse om klagen. 

 

 

12. Udtræden 

12.1 Hvis en repræsentant udtræder eller har forfald i mere end 6 måneder, indtræder suppleant.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 


