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Realdania udskyder valgmødet i Område 7 til afholdelse i 2021
Kære medlem
Af Realdanias valgmødeannoncering fremgår, at såfremt forsamlingsforbuddet eller
sundhedsmyndighedernes forskrifter forhindrer det kommende valgmødes afholdelse i
Område 7, kan bestyrelsen være nødsaget til at beslutte en udskydelse af valgmødet.
Realdania har nøje fulgt COVID-19-situationens udvikling. Med den seneste skærpelse
af forsamlingsforbuddet, sundhedsmyndighedernes skærpede forskrifter og det fortsatte
høje antal registrerede nye smittetilfælde har situationen ændret sig markant siden
bekendtgørelsen og indkaldelsen til valgmødet. Det er efter bestyrelsens opfattelse i den
nuværende situation i strid med gældende regler og forskrifter at gennemføre valgmødet.
Hertil kommer, at Realdania som filantropisk forening bør udvise særligt samfundssind
og undlade at gennemføre arrangementer, der kan ende med at skabe udfordringer for
den enkelte, sundhedssystemet eller for samfundet.
Fremmødedemokratiet udgør en central del af Realdanias DNA. Realdania har i sin
20-årige levetid været en varm tilhænger af fremmødedemokratiet med årlige velbesøgte
fysiske valgmøder. Realdania vurderer, at dette styrker foreningsdemokratiet og forankringen over hele landet, hvor medlemmerne møder de opstillede kandidater i virkeligheden, inden de skal stemme på valgaftenen. Valgmøderne er også en lejlighed for
medlemmerne til at få mere at vide om Realdania og til at møde Realdanias ledelse. Og
ikke mindst at stille spørgsmål og komme med input.
Realdanias bestyrelse har derfor set sig nødsaget til at træffe beslutning om at udskyde
efterårets geografiske valgmøder i Valggrupperne for Område 3, Område 7 og Område 10
til gennemførelse i 2021. Det indebærer, at du således ikke skal møde op til valgmødet den 26. november 2020.
Kandidatsituationen i valggruppen for Område 7, der blev fastlagt den 23. september
2020 ved opstillingsfristens udløb, står ved magt også for det udskudte valgmøde. Det
kan oplyses, at der er anmeldt syv kandidater til de seks ledige pladser i repræsentantskabet. Du kan læse mere om de opstillede kandidater i vedlagte CV-folder.
Når udviklingen i COVID-19-situationen igen gør det muligt, vil bestyrelsen indkalde
til det udskudte valgmøde i overensstemmelse med vedtægterne med angivelse af ny
frist for tilmelding til valgmødet. Det vil ske med det samme forbehold for udviklingen
i COVID-19-situationen. Information om de opstillede kandidater vil blive fremsendt
sammen med indkaldelsen.
Bestyrelsen beklager derfor, at det har været nødvendigt at træffe beslutning om
udskydelsen og ser frem til at kunne indkalde til det udskudte valgmøde – forhåbentlig i
foråret 2021.
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