Valg til repræsentantskabet
i Realdania
Realdania afholder valg til repræsentantskabet
i Valggruppen for Område 10, der omfatter
kommunerne:
Albertslund, Bornholm, Brøndby, Glostrup, Greve,
Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Køge, Lejre,
Roskilde, Rødovre, Solrød og Vallensbæk.

Stemmeret
Stemmeret har medlemmer, der har fast
bopæl eller hjemsted i Område 10, og som var
medlemmer af Realdania på tidspunktet for
bekendtgørelse af valget, der fandt sted ultimo
august 2020, jvf. § 7. stk. 1 i valgregulativet.

Valgmødet skulle være afholdt den 29. oktober
2020, men blev udskudt til 2021 som følge af
COVID-19-situationen.

Rekvirering af stemmeseddel
Medlemmer, som har stemmeret til valget i
Område 10, kan rekvirere stemmeseddel ved at
tilmelde sig den skriftlige afstemning senest den
28. april 2021.

I februar 2021 orienterede bestyrelsen om, at
det udskudte valgmøde – såfremt det var muligt
– ville blive afholdt den 3. juni 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 valgregulativets § 3, stk. 4 besluttet skriftlig afstemning.

Ovennævnte kan ske:
–
–
–

På www.realdania.dk/valg10
På telefon 33 18 01 15 hverdage mellem kl.
9 og 16
Ved mail til: valg@realdania.dk

Kandidater i Område 10
Ved fristens udløb, den 23. september 2020, var
der anmeldt følgende 11 kandidater til de seks
pladser i repræsentantskabet:

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

Daniel Skovhus Larsen, tømrer, Albertslund
Henrik Espersen, direktør, konsul, Rønne
Jan Vestergaard Andersen, opmåler, Gadstrup
Jens Hald, Executive Vice President, Roskilde
Kristine van het Erve Grunnet, branchechef,
Rødovre
Lykke Outzen, juridisk konsulent, Køge
Morten Torbjørn Andersen, presseansvarlig,
Albertslund
Palle Thomsen, adm. direktør, Jyllinge
Per Kølster, adm. direktør og landmand, Kirke
Hyllinge
Peter Knub, økonomi- og administrationschef,
Hvidovre
Susanne Borenhoff, direktør, Roskilde

Realdania

Livskvalitet gennem
det byggede miljø

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.

