
Formand og næstformand for bestyrelsen i  
Domea.dk er beboere i de boligorganisationer som  
udgør Domea.dks kunder.

Formanden og næstformanden vælges af repræ-
sentantskabet i Domea.dk. De vælges normalt på 
skift hvert andet år, men i 2018 er begge på valg – 
formanden skal vælges for 1 år og næstformanden 
for 2 år.

Bestyrelsen har besluttet at indstille både den 
siddende formand, Poul Rasmussen, og den 
siddende næstformand, Svend Overgaard, til 
genvalg, men som beboer har du også mulighed for 
at stille op, hvis du mener, du har kvalifikationerne.

Du kan læse mere om formandens og 
næstformandens opgaver og ansvar samt de 
kompetencer og egenskaber, bestyrelsen lægger 
vægt på hos den kommende formandsduo, i de 
'jobprofiler', som ligger på Domea.dk/valg2018.

Hvad skal der ske?
Hvis du ønsker at stille op, skal du senest den 2. april 
2018 sende en mail til valg2018@domea.dk med 
oplysning om, at du ønsker at stille op som formand 
og/eller næstformand, hvem du er, og hvor du bor.

Vi tilbyder dig herefter et møde med bestyrelsen. 
Ved samme lejlighed kan du få hjælp til en 
præsentationsvideo. Du afgør selv, om og i hvilket 
omfang du vil gøre brug af disse tilbud.

Møderne med bestyrelsen finder sted den 10. april i 
Vejle og den 24. april i Høje-Taastrup.

Scenen er din
Som kandidat til formands- og/eller 
næstformandsposten vil du blive  inviteret med til 
Domea.dks repræsentantskabsmøde den 1. juni 
2018 i Nyborg på Fyn, hvor du har mulighed for at 
præsentere dig selv inden afstemningen.

Repræsentantskabet er ikke bundet af bestyrelsens 
indstilling og kan frit vælge den formand og 
næstformand, det  ønsker. Kandidater kan også 
opstille på selve repræsentantskabsmødet. 

Repræsentantskabet i Domea.dk består af 
repræsentanter fra alle boligorganisationernes 
bestyrelser og har ca. 225 medlemmer.

Læs mere om valget på Domea.dk/valg2018

Valg af formand og næstformand 
til Domea.dks  bestyrelse 2018

Formand eller næstformand for Domea.dk 
Har du evnerne og ambitionerne?
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Du ved sikkert, at din lokale boligorganisation er 
non-profit og demokratisk ledet. Men vidste du, at 
det samme gælder for Domea.dk?

Mener du noget?
Domea.dk er en almen boligadministration. Vi tager 
os af boligadministration og ledelse af ejendoms-
driften i din lokale boligafdeling, eller måske leverer 
vi den it- og administrationsplatform, som din 
boligorganisation benytter sig af. I dag hjælper vi 
knap 100 almene boligorganisationer i hele landet.

Domea.dk er – ligesom din boligorganisation – ledet 
af en bestyrelse, hvor beboerne udgør flertallet. Du 
kan som beboer blive valgt til bestyrelsen, hvis du har 
en mening om Domea.dks måde at gøre tingene på. 

Læs mere på Domea.dk/opbygning

Hvad skal der ske?
Valgteknisk er landet opdelt i 5 kredse, som følger de 
officielle regioner. I 2018 skal hver kreds indstille ét 
bestyrelsesmedlem og én suppleant. I Nordjylland 
skal der dog ikke indstilles kandidater i 2018.

Alle beboere i kredsen kan stille op som kandidater. 
Valget af kandidater sker på et kredsmøde, hvor der 
også vil være oplæg og drøftelser af aktuelle emner. 
Alle beboere kan deltage i mødet, og hvert lejemål 
kan afgive to stemmer.

Læs mere om valget på Domea.dk/valg2018

Indstillingsmøderne afholdes
� Sjælland: den 2. maj i Næstved

(Bestyrelsesmedlem Finn Magne Pedersen og
suppleant Claus Olsson modtager genvalg)

� Midtjylland: den 3. maj i Horsens
(Bestyrelsesmedlem Boje Krogh Hansen og
suppleant Marianne Schultz modtager genvalg)

� Syddanmark: den 7. maj i Middelfart
(Bestyrelsesmedlem Lone Haue Bentsen modtager
genvalg)

� Hovedstaden: den 8. maj i Herlev
(Bestyrelsesmedlem Preben Stampe Rasmussen
modtager genvalg)

� Nordjylland: den 14. maj i Aalborg
(ingen  valghandling i 2018)

På Domea.dk/valg2018 kan du tilmelde dig mødet i 
din kreds og fortælle os, om du opstiller op.

Tilbud til kandidaterne
Hvis du tilmelder dig kredsmødet som  kandidat 
senest den 2. april, tilbyder vi dig et møde med 
bestyrelsen. Ved samme lejlighed kan du få hjælp til 
en præsentationsvideo. Møderne finder sted den 10. 
april i Vejle og den 24. april i Høje-Taastrup.

Du kan læse mere om arbejdet i bestyrelsen i den 
'jobprofil', som ligger på Domea.dk/valg2018.

Hvornår vælges bestyrelsen?
Repræ sentantskabet vælger bestyrelsen den 1. juni 
2018 i Nyborg. Som kandidat bliver du inviteret med 
til mødet. Repræsentantskabet består af repræ-
sentanter fra boligorganisationernes bestyrelser. 

Valg til  Domea.dks bestyrelse 2018

Vil du sidde med ved bestyrelsesbordet?
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