
Valg til Domea.dk's bestyrelse 2020 

Hvem skal repræsentere Midtjylland i bestyrelsen?
Domea.dk er en almen boligadministration. 
Ligesom dit boligselskab er vi en nonprofit-
virksomhed, hvor flertallet af bestyrelsen er 
valgt blandt beboerne.

Midtjylland er én af Domea.dk’s fem 
valgkredse. Hvert andet år vælger 
Domea.dk’s generalforsamling et 
bestyrelsesmedlem og en suppleant fra 
Midtjylland. Inden da afholdes et 
kredsmøde, hvor beboerne i Midtjylland kan 
stille op eller stemme på de kandidater, de 
mener, skal repræsentere Midtjylland i 
Domea.dk's bestyrelsen de næste to år.

Kredsmødet skulle være afholdt i marts, 
men måtte udsættes. Mødet holdes nu i 
stedet torsdag den 3. september kl. 19 i 
Horsens. Alle kredsens beboere kan deltage 
og stemme på mødet.

Kandidaterne
Inden aflysningen af kredsmødet i marts 
kunne alle beboere melde sig som 
kandidater. Vi kender derfor allerede 
følgende kandidater:

• Torben Engholm, Boligselskabet Domea
Hor-sens, genopstiller som
bestyrelsesmedlem

• Carsten Thomassen, Domea Hedensted,
genopstiller som suppleant

• Brian Henriksen, Boligselskabet Domea
Odder, stiller op som suppleant

Du kan også stille op
Du kan stille op som bestyrelsesmedlem 
eller som suppleant på kredsmødet. Hvis 
ikke du kan deltage, kan du alligevel stille 
op, men du skal gøre det på skrift. Du kan 
give en anden deltager en seddel med til 
mødet, eller du kan sende en mail til 
valg@domea.dk senest seks timer inden 
mødet. På sedlen eller i mailen skal du 
skrive dit navn og din adresse og fortælle, 
om du stiller op som bestyrelsesmedlem, 
suppleant eller begge dele.

Du kan tilmelde dig kredsmødet og 
finde yderligere oplysninger på 
www.domea.dk/valg. Tilmelding skal ske 
senest den 28. august.

Forholdsregler ift. Covid-19
Vi følger myndighedernes retningslinjer og 
anbefalinger for at undgå smitte med 
coronavirus. Mødet kan derfor blive aflyst, 
hvis reglerne på området ændres. 

Derudover tager vi følgende 
forholdsregler: 

• Deltagelse kræver forhåndstilmelding
senest den 28. august 2020

• Vi anbefaler, at der kun deltager én
person fra hver bolig

• Der vil ikke være spisning eller
underholdning i forbindelse med mødet

www.domea.dk/valg
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