
Valg til repræsentantskabet i Realdania

Valgmøde i Realdania i Valggruppen 
for Område 5 tirsdag den 25. oktober 
2022 kl. 17.00 i Vingsted hotel & 
konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 
7182 Bredsten.

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 5, 
så kan du være med til vores valgmøde tirsdag 
den 25. oktober 2022 . 

Område 5 dækker kommunerne Fredericia, 
Hedensted, Horsens, Kolding og Vejle.

På mødet kan du høre mere om Realdanias aktuel-
le 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 repræsen-
 tantskab
3. Eventuelt

Kandidater i Område 5
På mødet skal der vælges i alt fire medlemmer til 
repræsentantskabet

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

– Kim Lange Hansen, erhvervsmægler, indehaver 
 MRICS, Kolding
– Lis Ravn Ebbesen, tidl. lærer og byrådsmedlem, 
 Kolding
– Lotte Thøgersen, dekan, Vejle Øst
– René Neesgaard, direktør & partner, Vejle Øst
– Simon Kruse, elektriker, boligudlejer, Fredericia
– Steffen Nyland Jensen, murer, Vejle

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 5, 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 
18. oktober 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
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