
 

 
 
 

 
 

 

Forretningsorden 
 

for valghandlinger på kredsmøder i Domea.dk 

 

 

 

§ 1: Kredsmøder (indstillingsmøder)  

Hvert år senest 14 dage inden Domea.dks ordinære repræsentantskabsmøde afholdes kredsmø-

der i Domea.dks kredse. Møderne er åbne for samtlige boligtagere i uopsagte lejemål i de bolig-

organisationer i kredsen, som har indgået administrations- eller forretningsføreraftale med Do-

mea.dk. Møderne indkaldes af Domea.dk på vegne af regionsudvalgene. 

 

Stk. 2.  Kredsmøderne danner blandt andet rammen for den årlige indstilling af bestyrelses- og 

suppleantkandidater til Domea.dks bestyrelse. 

 

 

§ 2: Kredsenes indstilling af kandidater  

Kredsene indstiller i alt 8 kandidater som bestyrelsesmedlemmer og 8 personlige suppleanter for 

disse. Valgperioden for medlemmerne af Domea.dks bestyrelse er 2 år, og kredsenes indstilling 

af kandidater sker ordinært efter følgende model: 

 

Kreds Indstiller i ulige år Indstiller i lige år 

Nordjylland 1 medlem og suppleant  

Midtjylland  1 medlem og suppleant 

Syddanmark 1 medlem og suppleant 1 medlem og suppleant 

Sjælland 1 medlem og suppleant 1 medlem og suppleant 

Hovedstaden 1 medlem og suppleant 1 medlem og suppleant 

 

Stk. 2. Ekstraordinære indstillinger finder sted på de årlige møder, når et tidligere indstillet og 

valgt bestyrelsesmedlem og dets personlige suppleant er udtrådt af bestyrelsen i valgperioden. 

Ekstraordinært møde afholdes kun i de tilfælde, hvor Domea.dks bestyrelse ikke har mulighed for 

at lade et udtrædende medlem fra kredsen erstatte af en suppleant fra medlemmets egen kreds 

eller fra en af de øvrige kredse. 

 

Stk. 3. Hvis ikke kredsen indstiller bestyrelses- og/eller suppleantkandidat(er), så vælger Do-

mea.dks repræsentantskab den/de pågældende uden kredsens indstilling, men efter eventuel 

indstilling fra bestyrelsen. 

 

Stk. 4. Domea.dks repræsentantskab er ikke formelt bundet af kredsenes indstillinger og kan frit 

vælge medlemmer og suppleanter til Domea.dks bestyrelse blandt alle valgbare. 

 
 

§ 3: Adgang og stemmeret 

Adgangs- og stemmeberettiget på kredsmødet er boliglejere og disses myndige husstandsmed-

lemmer i uopsagte lejemål i de boligorganisationer i kredsen, som har indgået administrations- 

eller forretningsføreraftale med Domea.dk. 
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Stk. 2. Adgang uden stemmeret har desuden: 

 

• De ikke-bolighavende medlemmer af organisationsbestyrelserne i de boligorganisa-

tioner i kredsen, som har indgået administrations- eller forretningsføreraftale med 

Domea.dk 

• Medlemmer af Domea.dks regionsudvalg 

• Medlemmer af Domea.dks bestyrelse 

• Relevante ansatte i Domea.dk 

• Andre, som efter regionsudvalgets beslutning skal deltage 

 

Stk. 3. Af praktiske hensyn kræves forhåndstilmelding til møderne. Adgangsberettigelse er dog 

ikke betinget af, at forhåndstilmelding har fundet sted. 

 

 

§ 4: Valgbarhed og stemmeberettigelse 

Valgbare som de af kredsen indstillede bestyrelses- og suppleantkandidater er enhver, som har 

adgang til mødet iht. § 3, stk. 1. Det er dog en forudsætning for valgbarheden, at kandidaten del-

tager på mødet, eller på forhånd skriftligt har meddelt sit kandidatur. 

 

Stk. 2.  Hver tilstedeværende lejemål har to stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

 

§ 5: Valghandlingen 

Valghandlingen på mødet gennemføres efter følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Indstilling af kredsens kandidat(er) til Domea.dks bestyrelse 

3. Indstilling af kredsens suppleantkandidat(er) til Domea.dks bestyrelse 

 

Stk. 2.  Ved valg foretages altid skriftlig afstemning, medmindre der kun er opstillet kandidater 

svarende til det antal poster, som skal besættes. I så fald anses de/den opstillede for at være 

valgt uden afstemning. Såfremt der foreslås 2 kandidater til én post, vælges den, der ved skriftlig 

afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Hvis begge kandidater op-

når lige mange stemmer, foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, foretages lod-

trækning. 
 

Stk. 3.  Såfremt der foreslås flere end 2 kandidater til én post, og ingen kandidater ved første 

skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig af-

stemning mellem de 2 kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. Er der her-

efter stemmelighed, foretages lodtrækning. 

 

Stk. 4.  Administrationen medbringer stemmesedler, der skal anvendes ved afstemningerne.  

 

Stk. 5. Der udarbejdes et kort referat af valghandlingen på mødet. Referatet underskrives af diri-

genten og af et medlem af regionsudvalget. 

 

 

 

 

Nærværende forretningsorden er fastsat af regionsudvalgene i Domea.dk. 

 


