
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. Du 
kan selvfølgelig også selv stille op til valget.

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

Hvis du vil stille op
Du kan stille op, hvis du er medlem af Realdania, 
har fast bopæl i en af de 16 kommuner og ikke er 
fyldt 70 år eller fylder 70 år i valgåret. For juridiske 
personer er det den juridiske persons hjemsted, 
der er afgørende. Kun én person pr. fast ejendom 
kan stille op til valget.

For at kunne stille op som kandidat skal du være 
meldt ind i Realdania senest den 23. marts 2022. 
Herudover skal du finde ti stillere, der er medlem-
mer af Realdania og har været medlemmer af 
Realdania i de seneste seks forudgående måned-
er. Det gælder dog ikke, hvis man stiller op til gen-
valg.

Du kan finde opstillingsblanket samt stillerblanket 
på realdania.dk. Her kan du også finde Realdanias 
vedtægter og vores regulativ for afholdelse af valg-
møder. Du er også velkommen til at rekvirere mate-
rialet på telefon 33 18 01 15 hverdage mellem kl. 9 
og 16 eller ved at sende en mail til valg@realdania.dk

Opstillingsfristen er den 23. september 2022, kl. 
12.00. Opstillingen skal ske skriftligt til adressen: 
Realdania, Jarmers Plads 2, 1551 København V 
eller på mail: valg@realdania.dk

Bestyrelsen kan ifølge vedtægterne opstille et 
antal kandidater, der svarer til det antal repræsen-
tantskabsmedlemmer, der skal vælges på valg-
mødet. Bestyrelsen har på denne baggrund fore-
slået følgende:

– Annette Vangstrup, partner, Virum
– Bo Brøndum Pedersen, ingeniør/ejer, Stenløse
– Dorte Krak, adm. direktør, Værløse
– Jacob Steen Møller, rådgiver, Søborg
– Klaus Kaae, Senior advisor, Hellerup
– Line Røtting Dornan, adm. direktør, 
 Frederiksværk
– Mette Glavind, direktør, PhD, Smørum
– Paul Wiberg-Jørgensen, Head og Supply Chain, 
 Charlottenlund

Om Realdanias repræsentantskab
Realdanias repræsentantskab er foreningens 
øverste myndighed. De 109 medlemmer af repræ-
sentantskabet vælges i de i alt ti geografiske valg-
grupper og seks faglige valggrupper samt efter 
indstilling fra en række udvalgte interesse-
organisationer inden for det byggede miljø.

Medlemmerne bliver valgt for en periode på fire år 
regnet fra den 1. januar efter, at valget har fundet 
sted.

Indkaldelse til valgmødet
Indkaldelse til dette valgmøde og oplysning om 
alle de opstillede kandidater bliver annonceret 
senere i dagspressen og kommunikeres direkte til 
medlemmerne i valggruppen.

Vi håber, at du vil sætte kryds i kalenderen allerede 
nu, og at vi ses til valgmødet i november.

Lars Krarup
Bestyrelsesformand

Livskvalitet gennem
det byggede miljø
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