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Ny dato for udskudt valgmøde i Valggruppen for Område 3
Kære medlem
Vi håber, at du er kommet godt ind i 2021 – et år hvor vi nok alle håber på, at tingene i
løbet af foråret kan begynde at lysne efter en lang periode, hvor COVID-19 har sat sit
alvorlige præg overalt i samfundet.
COVID-19-situationen fik også konsekvenser for afholdelsen af Realdanias geografiske
valgmøder. Smitterisikoen og myndighedernes påbud og anbefalinger betød, at vi
i efteråret så os nødsaget til at udskyde vores geografiske valgmøder til 2021. Det
gælder bl.a. valgmødet i valggruppen, der dækker kommunerne: Assens, Nordfyn,
Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og
Ærø. Vi orienterede i et brev til alle valggruppens medlemmer den 15. oktober 2020 om
udskydelsen af mødet.
I Realdania lægger vi stor vægt på de geografiske valgmøder og mødet med de
hundredvis af medlemmer, der plejer at deltage. De er en vigtig del af Realdanias
demokratiske fundament, og derfor var vi også rigtig kede af at måtte udskyde efterårets møder. Det er bl.a. på valgmøderne, at medlemmerne kan få mere viden om
Realdania, møde bestyrelsens formandskab og direktionen, stille spørgsmål og komme
med input. Det er ikke mindst her, medlemmerne møder og vælger repræsentanter til
foreningens øverste myndighed, repræsentantskabet. Der er altså rigtig mange gode
grunde til, at vi vil gøre meget for, at det kan lykkes at afholde valgmøderne i fysisk
form – bare i 2021 i stedet.
Derfor er vi også glade for at kunne fortælle, at vi nu har fastlagt en ny dato for det
udskudte valgmøde i Valgområde 3 – selvfølgelig under forudsætning af, at COVID-19situationen tillader det til den tid. Men om alt går vel, afholdes det udskudte valgmøde i
Område 3 mandag den 31. maj 2021 i Odense Congress Center. Vi vil opfordre dig til
allerede nu at sætte kryds i kalenderen.
Vi følger selvfølgelig myndighedernes udmeldinger meget nøje og vil sørge for at leve
op til alle anbefalingerne og gøre fremmødet så sikkert som muligt. Der vil også være
en mulighed – afhængigt af antallet af deltagere – at afvikle valgmødet ved at anvende
flere mødesale i samme bygning.
Hvis COVID-19-situationen fortsat ikke gør det muligt at afholde valgmødet forsvarligt,
vil bestyrelsen desværre være nødsaget til at beslutte skriftlig afstemning. Denne
beslutning vil – i givet fald – blive kommunikeret senere og indeholde et valgmateriale
med kandidatpræsentationer i både skriftlig form og via adgang til blandt andet
kandidatvideoer.
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Idet der er tale om en udskydelse af 2020-valgmøderne, står kandidatsituationen i
Valggruppen for Område 3 ved magt. Den blev fastlagt den 23. september 2020 ved
opstillingsfristens udløb. Det kan oplyses, at der i denne valggruppe er anmeldt 12
kandidater til de 5 ledige pladser i repræsentantskabet. Dette er tidligere kommunikeret
med brevet om udskydelse af valgmødet.
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Eftersom der er tale om en ny dato for mødet, er der dog brug for, at du som medlem
tilmelder dig mødet igen. Tilmelding skal senest ske syv dage før valgmødet, men du
kan allerede nu tilmelde dig valgmødet.
Du skal huske af oplyse dit navn og medlemsnummer: XXXXXXXXXXX
Der er følgende muligheder – du kan:
•
•
•

tilmelde dig på www.realdania.dk/valg3 – eller
ringe på telefon 33 18 01 15 hverdage mellem kl. 9 og 16 – eller
sende en mail til: valg@realdania.dk

Du er velkommen til at tage en ledsager med til mødet, du skal blot oplyse navnet på
vedkommende, når du tilmelder dig.
Medlemmer i valggruppen, der er indmeldt efter bekendtgørelsestidspunktet, ultimo
august 2020, inviteres til valgmødet som gæster.
Tre-fem uger før valgmødet bliver møderne annonceret i dagspressen, og alle medlemmer i valggruppen modtager igen information om mødet og får fornyet mulighed for at
tilmelde sig. Adgangskort fremsendes forud for mødet.
Vi ser frem til at se dig mandag den 31. maj 2021 til valgmødet i Odense.
Med venlig hilsen
Realdania
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