
Valg til repræsentantskabet i Realdania

Valgmøde i Realdania i Valggruppen 
for Område 1 tirsdag den 22. november 
2022 kl. 17.00 i Tivoli Hotel & Congress 
Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 
1577 København V.

Realdania er en filantropisk forening med ca. 
175.000 medlemmer over hele landet. Vi arbejder 
for at skabe livskvalitet gennem det byggede 
miljø. Alle fysiske og juridiske personer, der ejer 
fast ejendom i Danmark, kan blive medlemmer af 
Realdania.

Hvis du er medlem af Realdania og tilhører for-
eningens geografiske valggruppe for Område 1, 
så kan du være med til vores valgmøde tirsdag 
den 22. november 2022 . 

Område 1 dækker kommunerne Dragør, 
Frederiksberg, København og Tårnby.

På mødet kan du høre mere om Realdanias 
aktuelle arbejde, møde foreningens ledelse og 
være med til at bestemme, hvem der fra dit område 
bliver valgt til foreningens repræsentantskab. 

Dagsorden for valgmødet:

1.  Redegørelse for Realdanias aktuelle situation
2.  Valg af medlemmer til Realdanias repræsentant-
 skab
3.  Eventuelt

Kandidater i Område 1
På mødet skal der vælges i alt syv medlemmer til 
repræsentantskabet

Ved opstillingsfristens udløb, den 23. september 
2022, var der anmeldt følgende 17 kandidater:

– Anne Marie Oksen, bestyrelsesformand, 
 København V
– Anne Sofie Vett Raaschou, Investment Director, 
 København Ø
– Astrid Kock Grusgaard, markedschef, 
 København NV
– Camilla Gregersen, formand, København S
– Christian Høgsbro, adm. direktør, København SV
– Elsebeth Stærmose Krogh, afdelingsleder, 
 København K
– Gerti Axelsen, vicedirektør, København K
– Helga Mathiassen, tømrer, København NV

– Jacob Rønnoe Rask, konsulent og underviser, 
 København NV
– Jon Vesterby, tømrer/tillidsmand, København S
– Kåre Albrechtsen, programchef, bæredygtigt 
 byggeri, Valby
– Mathilde Lykke Bülow, indehaver og senior-
 rådgiver, Vanløse
– Mattias Friis Jørgensen, konsulent, København NV
– Mette Kynne Frandsen, Managing Director, 
 Frederiksberg
– Michael Boas Pedersen, chefkonsulent, 
 Frederiksberg
– Rikke Rohr, arkitekt MAA/direktør, København SV
– Sara Line Bohn, projektchef, sundhed og motion, 
 Brønshøj

Møde- og stemmeret
Du kan deltage i mødet og stemme, hvis du er 
medlem eller juridisk person, der har fast bopæl 
eller hjemsted i Område 1, og var indmeldt i 
Realdania på tidspunktet for bekendtgørelse af 
valget.

Rekvirering af adgangskort og gæstekort
Medlemmer kan rekvirere adgangskort eller 
aflevere eventuelle fuldmagter senest tirsdag 
den 15. november 2022.

Som medlem er du meget velkommen til at tage 
en gæst med til valgmødet. Personer tilmeldt som 
gæster har ikke tale- og stemmeret.

Du kan tilmelde dig valgmødet på en af følgende 
måder:
– telefon 33 18 01 15 eller 
– pr. mail valg@realdania.dk

Realdanias Vedtægter, Regulativ for afholdelse 
af valgmøder samt fuldmagtsblanket findes på 
hjemmesiden realdania.dk

Lars Krarup
Bestyrelsesformand

Livskvalitet gennem
det byggede miljø

F
o

to
: R

a
sm

u
s 

H
jo

rt
sh

ø
j


