
Valg til repræsentantskabet 
i Realdania
Realdania afholder valg til repræsentantskabet 
i Valggruppen for Område 3, der omfatter 
kommunerne: 
Assens, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, 
Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, 
Svendborg og Ærø.

Valgmødet skulle være afholdt den 28. oktober 
2020, men blev udskudt til 2021 som følge af 
COVID-19-situationen. 

I februar 2021 orienterede bestyrelsen om, at 
det udskudte valgmøde – såfremt det var muligt 
– ville blive afholdt den 31. maj 2021. Ud fra en 
samlet vurdering af COVID-19-situationen må vi 
konstatere, at der er for stor usikkerhed forbundet 
med afviklingen af valgmødet på den planlagte 
dato. Bestyrelsen har derfor med hjemmel i valg-
regulativets § 3, stk. 4 besluttet skriftlig afstemning.

Kandidater i Område 3
Ved fristens udløb, den 23. september 2020, var 
der anmeldt følgende 12 kandidater til de fem 
pladser i repræsentantskabet:

Andreas Munch Møller, Senior Consultant, Faaborg
Anne Mette de Visser, projektkonsulent, Faaborg
Bent Juul Sørensen, gårdejer, Ærøskøbing
Birgitte Vange, overlæge, journalist (DJ), Odense M
Christina Hou Holck, direktør, Nyborg 
Fedder Skovgaard, enterprise arkitekt, Rynkeby
Gert M. Henningsen, landinspektør/partner, 
Svendborg
Henrik Andersen, ejendomsadministrator, Faaborg
Iben Lindhardt Olsson, advokat (H), partner, 
Martofte
Jesper Kiel, koordinator, Svendborg
Louise Andersen, IT & Security Manager, 
Tommerup
Torben Knudsen, formand, Ferritslev Fyn
 

Stemmeret
Stemmeret har medlemmer, der har fast bopæl 
eller hjemsted i Område 3, og som var medlemmer 
af Realdania på tidspunktet for bekendtgørelse af 
valget, der fandt sted ultimo august 2020, jvf. § 7. 
stk. 1 i valgregulativet.

Rekvirering af stemmeseddel
Medlemmer, som har stemmeret til valget i 
Område 3, kan rekvirere stemmeseddel ved at 
tilmelde sig den skriftlige afstemning senest den 
28. april 2021.

Ovennævnte kan ske:

– På www.realdania.dk/valg3
– På telefon 33 18 01 15 hverdage mellem kl. 
 9 og 16
– Ved mail til: valg@realdania.dk 

Realdanias Vedtægter og Regulativ for afholdelse 
af valgmøder kan ligeledes findes på realdania.dk

Realdania

Michael Brockenhuus-Schack
Formand for bestyrelsen

I Realdania arbejder vi for at skabe livskvalitet
for alle gennem det byggede miljø. Alle fysiske og
juridiske personer, der ejer fast ejendom i 
Danmark, kan blive medlemmer af Realdania.

Livskvalitet gennem
det byggede miljø


