
Valg til repræsentantskabet i Realdania

Valgmøde i Realdania i Valggruppen 
for Område 9 onsdag den 9. november 
2022 kl. 17.00 i Royal Stage, Milnersvej 
39, 3400 Hillerød.

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 9, 
så kan du være med til vores valgmøde onsdag 
den 9. november 2022 . 

Område 9 dækker kommunerne Allerød, Ballerup, 
Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, 
Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, 
Herlev, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og 
Rudersdal.

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 9
På mødet skal der vælges i alt otte medlemmer til 
repræsentantskabet

Der er opstillet følgende 12 kandidater:

– Annette Vangstrup, partner, Virum
– Bo Brøndum Pedersen, ingeniør/ejer, Stenløse
– Dorte Krak, adm. direktør, Værløse
– Emil Pilgård Nielsen, pressechef, Søborg
– Hassan Chaachouh, projektleder, Hillerød
– Jacob Steen Møller, rådgiver, Søborg
– Klaus Kaae, Senior Advisor, Hellerup
– Line Røtting Dornan, adm. direktør, 
 Frederiksværk
– Maja Maria Rybøl, forretningsudvikler, Hellerup
– Paul Wiberg-Jørgensen, Director of Global 
 Operations, Charlottenlund
– Peter G. H. Madsen, journalist, Humlebæk
– Ulrikke Ekelund, prof. bestyrelsesmedlem, 
 Humlebæk

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 9, 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 onsdag 
den 2. 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
: B

ja
rk

e
 Ø

rs
te

d


