
Valg til repræsentantskabet 
i Realdania
Onsdag den 6. april 2022 er der valg til repræsen-
tantskabet i Valggruppen for byudvikling, hvor der 
skal vælges syv medlemmer.

Hvem kan stille op?
Valgbare til repræsentantskabet via valg i 
Valggruppen for byudvikling er repræsentanter fra 
kommuner, der er tilmeldt denne faglige valggruppe. 
Kommunen skal på tidspunktet for opstillingen have 
været medlem af Realdania i mindst seks måneder. 
Kommuner repræsenteres af borgmesteren eller en 
af denne udpeget repræsentant. 

Kandidater, der er fyldt 70 år eller fylder 70 år i 
valgåret, er ikke valgbare.

For at kunne stille op, skal en kandidat være bragt 
i forslag af mindst ti stillere, der er medlemmer af 
Realdania og har været medlemmer af Realdania 
i de seneste seks forudgående måneder. Det 
gælder dog ikke, hvis man stiller op til genvalg.

Valggrupper
Realdania har 10 geografiske valggrupper og 6 
faglige valggrupper. Der er årlige valg til repræ-
sentantskabet – hvert 4. år i den enkelte valggruppe. 
Tilsammen vælger valggrupperne 102 af de 109 
medlemmer i repræsentantskabet.

Fra de 6 faglige valggrupper vælges tilsammen 
42 af repræsentantskabets 109 medlemmer.

Valggruppen for byudvikling
Mødet finder sted onsdag den 6. april 2022 
kl. 10.00 i Realdania, Jarmers Plads 2, 
1551 København V.

Valgperiode
Medlemmerne af repræsentantskabet bliver valgt 
for en periode på fire år og tiltræder umiddelbart 
efter, at valget har fundet sted.

Tilmelding og information
Indkaldelse til valgmødet og oplysning om alle 
de kandidater, der er opstillet, sker senere både 
gennem annoncer i medierne og i et brev direkte til 
alle medlemmer i valggruppen. Du kan læse mere 
på Realdanias hjemmeside: realdania.dk

Vil du stille op?
Er du interesseret i at stille op til valget, kan du printe 
kandidatblanket og stillerblanketter fra hjemme-
siden: realdania.dk, udfylde dem og sende dem 
til Realdania. Her finder du også vores vedtægter. 
Du er også velkommen til at rekvirere materialet 
på telefon 33 18 01 15 hverdage mellem kl. 9.00 
og 16.00 eller ved at sende en mail til 
valg@realdania.dk

Opstilling af kandidater skal ske skriftligt og være 
modtaget af Realdania senest den 23. januar 2022 
kl. 12.00. Adressen er: Realdania, Jarmers Plads 2, 
1551 København V.

COVID-19
Vi forventer at afholde mødet fysisk, men skulle 
COVID-19-situationen mod forventning forhindre 
valgmødets afholdelse, kan bestyrelsen beslutte 
at afvikle valgmødet ved skriftlig afstemning, som 
vedtægternes § 6, stk. 3 indeholder mulighed for. 

Realdania

Lars Krarup
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


