
 

 

Er du Domea.dk’s nye næstformand?  
 
Kan du repræsentere næste generation af beboerdemokratiet? Har du bestyrelseserfaring fra 

en privat, offentlig eller frivillig organisation? Kan du kommunikere i øjenhøjde og begå dig i 
en politisk organisation? Har du en god forretningsmæssig forståelse? Og har du interesse for 
udvikling af beboerdemokratiet? Hvis du kan svare ja til alle disse spørgsmål, så læs gerne vi-
dere… 
 
Efter års godt samarbejde og flotte resultater har Domea.dk’s nuværende næstformand, 
Svend Overgaard, besluttet sig for, at der som led i et generationsskifte skal nye kræfter til. 

På vegne af Domea.dk’s bestyrelse opfordres interesserede kandidater nu til at melde sig.  
 
Domea.dk er en effektiv, konkurrencedygtig og forandringsskabende organisation, der drives 
ud fra moderne ledelsesprincipper. Vores DNA er de almene boliger og det fællesskab, de byg-
ger på. Vi vil forny det almene fællesskab og realisere vores kunders individuelle mål, visioner 
og drømme. Samtidig vil vi sikre vores kunder de stordriftsfordele, der kommer af at være en 

del af et fællesskab. Vi tænker bæredygtighed ind, hvor det giver mening. Vi bygger bæredyg-
tigt, vi har fokus på økonomisk bæredygtighed, og vi går op i social bæredygtighed – det 
handler om mennesker. 
 
Bestyrelsen har i sommeren 2019 formuleret og fastlagt en ny og ambitiøs strategi for de 
kommende år. Strategien vil sikre, at vi i fremtiden bliver endnu bedre til at møde og under-
støtte vores kunders individuelle behov 

 
Den nye næstformand vil derfor – sammen med den øvrige bestyrelse – komme til at stå i 
spidsen for en omfattende transformation af virksomheden. 
 
Om hvervet 
Som næstformand indgår du i Domea.dk’s bestyrelse, og du udgør formandskabet sammen 
med formanden. Den nye næstformand skal sammen med formanden, den øvrige bestyrelse 

og direktionen understøtte forretningsstrategien for de kommende år. 
 
Du kan læse mere om næstformandens rolle, ansvar og opgaver i den udarbejdede jobprofil, 

der ligger på www.domea.dk/valg.  

 
Der må forventes en del møder i både dag- og aftentimer samt weekender. Der oppebæres 

bestyrelseshonorar. 
 
Din profil 
For at kunne søge hvervet er det et krav, at du er beboer i en boligorganisation, der har ind-
gået en administrations- eller forretningsføreraftale med Domea.dk. Yderligere er det et krav, 
at du er myndig og at din bolig er uopsagt.   
 

Bestyrelsen lægger vægt på, at du: 
- Kan repræsentere næste generation af beboerdemokratiet 
- Har evnen til at kommunikere i øjenhøjde 
- Er en god ambassadør for Domea.dk’s værdier 
- Har succesfuld bestyrelseserfaring fra en privat, offentlig eller frivillig organisation 
- Forstår beboerdemokratiet samt ansvars- og opgavefordelingen mellem bestyrelsen og 

direktionen 

- Er optaget af udvikling af by- og boligområder 
- Har stor interesse for boligområdet, herunder den boligpolitiske debat 
- Har politisk tæft, empati, gennemslagskraft og et højt energiniveau 
- Er velkommunikerende og kan sikre et højt informationsniveau til/fra beboerdemokra-

tiet. 
 

Bestyrelsen tilbyder: 
- Et alsidigt hverv med stor indflydelse på den boligpolitiske debat i Danmark 
- Spændende forretningsmæssige, strategiske og ledelsesmæssige udfordringer 
- God faglig, strategisk og teknisk support fra Domea.dk’s administration 
- Et samarbejde med en velfungerende og engageret bestyrelse 
- Gode muligheder for personlig og faglig udvikling. 

 

  

www.domea.dk/valg


Kontakt og ansøgning 
Vil du høre mere om hvervet som næstformand og om Domea.dk, er du velkommen til at kon-
takte bestyrelsesformand Poul Rasmussen på tlf. 21 40 73 45. 
 
Vi glæder os til at modtage din begrundede ”ansøgning” og dit CV, som du venligst bedes 
sende via mail til valg@domea.dk senest søndag den 23. februar.  
 

Bestyrelsen vil gennemføre samtaler med alle ansøgere tirsdag den 3. marts i Taastrup fra kl. 
16.00. 
 
I forlængelse af samtalerne vil bestyrelsen senest tirsdag den 24. marts beslutte, hvem den 
indstiller som ny næstformand.  
 

Bestyrelsen ønsker at fremme en åben proces frem imod næstformandsvalget og at sikre, at 
alle relevante kandidater fra hele landet får mulighed for at melde og præsentere sig og blive 
taget i betragtning som kandidat. Det er dog vigtigt at understrege, at det er og bliver Do-
mea.dk’s generalforsamling, som vælger den nye næstformand. Alle valgbare kandidater kan i 

princippet stille op til næstformandsposten på selve mødet – også uden på forhånd at have 
søgt hvervet.  
 

Den nye næstformand vælges og tiltræder den 3. april 2020, på Domea.dk’s generalforsam-
ling i Nyborg. 
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