
Valg til repræsentantskabet 
i Realdania
Realdania afholder valg til repræsentantskabet 
i Valggruppen for Område 7, der omfatter 
kommunerne: 
Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, 
Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Thisted og Viborg.

Valgmødet skulle være afholdt den 26. november 
2020, men blev udskudt til 2021 som følge af 
COVID-19-situationen. 

I februar 2021 orienterede bestyrelsen om, at 
det udskudte valgmøde – såfremt det var muligt 
– ville blive afholdt den 19. maj 2021. Ud fra en 
samlet vurdering af COVID-19-situationen må vi 
konstatere, at der er for stor usikkerhed forbundet 
med afviklingen af valgmødet på den planlagte 
dato. Bestyrelsen har derfor med hjemmel i valg-
regulativets § 3, stk. 4 besluttet skriftlig afstemning.

Kandidater i Område 7
Ved fristens udløb, den 23. september 2020, var 
der anmeldt følgende syv kandidater til de seks 
pladser i repræsentantskabet:

Birthe Jacobsen, finansiel rådgiver, Herning
Erik Lund, gårdejer, Ikast
Hans Chresten Møller, tegner, Snedsted
Lars Krarup, borgmester, Herning
Pernille Rüsz Bloch, partner, advokat (H), Holstebro
Sine Juul Praastrup, adm. direktør, partner, Viborg
Ulla K. Holm, direktør, Skive
 
Stemmeret
Stemmeret har medlemmer, der har fast bopæl 
eller hjemsted i Område 7, og som var medlemmer 
af Realdania på tidspunktet for bekendtgørelse af 
valget, der fandt sted ultimo august 2020, jvf. § 7. 
stk. 1 i valgregulativet.

Rekvirering af stemmeseddel
Medlemmer, som har stemmeret til valget i Område 
7, kan rekvirere stemmeseddel ved at tilmelde sig 
den skriftlige afstemning senest den 28. april 2021.

Ovennævnte kan ske:

– På www.realdania.dk/valg7
– På telefon 33 18 01 15 hverdage mellem kl. 
 9 og 16
– Ved mail til: valg@realdania.dk 

Realdanias Vedtægter og Regulativ for afholdelse 
af valgmøder kan ligeledes findes på realdania.dk

Realdania

Michael Brockenhuus-Schack
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


