
 
  

  

  

 

   

 

VALGREGULATIV FOR 

FORBRUGERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER 
 

VALG AF FORBRUGERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I GULD-
BORGSUND VAND A/S OG GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S   

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 

1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Guldborgsund 
Vand A/S (cvr-nr. 32559980) og Guldborgsund Spildevand A/S (cvr-nr. 
3255 9824) (herefter "Vandselskaberne"). Valgregulativet fastlægger reg-
lerne for valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer til Vandselskaber-
nes bestyrelser i henhold til vandsektorloven og bestemmelser udstedt i 
medfør af denne lov, pt. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012. 

1.2 Vandselskabernes forbrugere har ret til ved et direkte valg at vælge 2 besty-
relsesmedlemmer og 2 suppleanter til Vandselskabernes bestyrelser.   

1.3 Ved begrebet "forbruger" forstås fysiske eller juridiske personer, som afta-
ger vand- eller spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug i Vandselska-
bernes forsyningsområde.  

1.4 Bestyrelserne kan nedsætte et valgudvalg, som varetager de praktiske opga-
ver i forbindelse med valget.   

2. VALGRET 

2.1 Stemmeberettiget til forbrugervalget i Vandselskaberne er  

(a) en husstand med individuel afregning til Vandselskaberne, som på 
tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager forsyningsydelser til eget 
forbrug fra Vandselskaberne,  

(b) en erhvervsenhed med individuel afregning til Vandselskaberne, som 
på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager forsyningsydelser til 
eget forbrug fra Vandselskaberne, og  
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(c) en husstand eller erhvervsenhed uden individuel afregning til Vand-

selskaberne, som på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager forsy-
ningsydelser til eget forbrug fra Vandselskaberne. For at modtage en 
stemmekode, skal husstanden eller erhvervsenheden meddele Vand-
selskaberne - i tidsrummet for valgets gennemførelse og senest fredag 
den 14. oktober 2021 kl. 16.00 - at de ønsker at stemme ved valget.  
En sådan meddelelse skal ledsages af den pågældende enheds adresse 
samt eventuel yderligere information afhængig af udformningen af 
det elektroniske system. 

2.2 Hver stemmeberettiget husstand eller erhvervsenhed har én stemme. 

3. VALGBARHED 

3.1 Enhver fysisk person, der er myndig, uanset om den pågældende aftager 
forsyningsydelser fra Vandselskaberne, er valgbar til Vandselskabernes be-
styrelser.  

3.2 Det er en betingelse for at stille op til valget som forbrugervalgt bestyrelses-
medlem, at kandidaten anbefales af 10 fysiske personer (stillere), som er 
myndige, er forbrugere i Vandselskabernes forsyningsområde, og som ikke 
tilhører kandidatens husstand.  

3.3 Meddelelse om kandidatur som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i Vand-
selskaberne samt de i pkt. 3.2 nævnte anbefalinger skal uploades på 
www.guldborgsundforsyning.dk senest den 3. september 2021 kl. 12.00 

4. RETTIGHEDER OG PLIGTER 

4.1 Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder og pligter 
som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. selskabslovens § 115. 

5. VALGPERIODE MV.  

5.1 Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 4 år ad 
gangen. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter kan 
genvælges. Valgperioden følger valgperioden for vandselskabernes general-
forsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.     

5.2 Ved fusion med eller overtagelse af andre vandselskaber kan bestyrelsen be-
slutte, at der skal gennemføres nyt forbrugervalg før udløbet af valgperio-
den. 

6. INFORMATION OM VALGET 

6.1 Vandselskaberne informerer om valget senest 8 uger inden den første dag, 
der kan afgives stemme. Information gives på Vandselskabernes hjemme-
side (www.guldborgsundforsyning.dk), og eventuelt i lokale medier, hvis 
Vandselskaberne skønner det nødvendigt for at sikre, at Vandselskabernes 
forbrugere får information om valget. Denne information omfatter mindst 

(a) oplysninger om hvor og hvornår valget gennemføres 
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(b) procedure for opstilling af kandidater, herunder regler om valgbar-

hed og frist for indgivelse af kandidatur,  

(c) henvisning til nærværende valgregulativ, og  

(d) henvisning til Vandselskabernes hjemmeside. 

6.2 Vandselskaberne informerer om proceduren for afholdelse af valget på 
Vandselskabernes hjemmeside og evt. i lokale medier senest 4 uger inden 
den første dag, der kan afgives stemme. Denne information omfatter mindst 

(a) navne på de opstillede kandidater, 

(b) tidspunktet for afstemningen, 

(c) oplysninger om afstemningsform og fremgangsmåde, 

(d) oplysning om stemmeberettigelse og krav til identifikation af repræ-
sentanter for stemmeberettigede husstand- eller erhvervsenheder, 

(e) henvisning til nærværende valgregulativ, og 

(f) henvisning til Vandselskabernes hjemmeside.  

7. VALGETS GENNEMFØRELSE 

7.1 Valget gennemføres som elektronisk valg over en periode på 5 hverdage fra 
d. 11.10.2021 kl. 09.00 til d. 15.10.2021 kl. 11.00 

7.2 En stemmeberettiget husstand, jf. pkt. 2.1, litra (a) eller (c)., kan afgive én 
stemme af  én myndig person, som på tidspunktet for stemmeafgivelsen af-
tager forsyningsydelser til eget forbrug fra Vandselskaberne 

7.3 En stemmeberettiget erhvervsenhed, jf. pkt. 2.1 litra (b) eller (c), kan afgive 
én stemme af den tegningsberettigede person. 

7.4 Nærmere information om fremgangsmåden for afgivelse af stemme, herun-
der om krav til dokumentation for målernummer og adresse, bliver offent-
liggjort i forbindelse med, at Vandselskaberne giver den i pkt. 6.2 omtalte 
information. 

7.5 Vandselskabernes bestyrelser er ansvarlige for optælling af valgets stem-
mer.  

7.6 Guldborgsund Forsyning A/S tager stilling til klager over valget, der er mod-
taget senest 14 hverdage efter offentliggørelse af valgets resultat. 

7.7 DATAMINDS som er databehandler for Guldborgsund Forsyning A/S ud-
færdiger en valgprotokol, som redegør for valgets resultat og eventuelle sær-
lige forhold vedrørende valgets afgørelse.  

7.8 De 2 kandidater som får flest stemmer, er valgt som forbrugervalgte besty-
relsesmedlemmer i Vandselskabernes bestyrelser. De kandidater der får 3. 
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og 4. flest stemmer er valgt som suppleanter. I tilfælde af stemmelighed af-
gøres valget ved lodtrækning mellem de kandidater, der har fået lige mange 
stemmer. Efter optællingen er godkendt og tilført valgprotokollen, giver 
Vandselskabernes daglige ledelse meddelelse til de forbrugervalgte besty-
relsesmedlemmer og suppleanter. 

7.9 Valgresultatet offentliggøres på Vandselskabernes hjemmeside og i lokale 
medier. 

7.10 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelserne på de 
konstituerende møder for den nye valgperiode. 

8. UDTRÆDEN AF VANDSELSKABERNES BESTYRELSE 

8.1 Hvis et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræ-
der den suppleant, der har fået flest stemmer, i bestyrelsesmedlemmets 
sted. Vandselskabernes daglige ledelse anmelder til Erhvervsstyrelsen, jf. 
pkt. 1.4. Ændringerne i bestyrelsessammensætningen offentliggøres på 
Vandselskabernes hjemmeside.  

8.2 Hvis en forbrugerrepræsentant har forfald i mere end 6 måneder, indtræder 
den suppleant, der har fået flest stemmer, i forbrugerrepræsentantens sted 
i bestyrelsen. Den daglige ledelse foranlediger anmeldelse til Erhvervssty-
relsen, jf. pkt. 1.4. Ændringerne i bestyrelsessammensætningen offentliggø-
res på Vandselskabernes hjemmeside.  

8.3 Hvis ingen suppleant kan indtræde i bestyrelsen i stedet for et forbruger-
valgt bestyrelsesmedlem, der udtræder eller har forfald, gennemføres sup-
pleringsvalg af et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem og en suppleant inden 
6 måneder efter udtrædelsen eller forfaldets indtræden. Suppleringsvalget 
har virkning for den resterende valgperiode i overensstemmelse med prin-
cipperne i dette valgregulativ. 

9. PERSONDATA 

 Valget gennemføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende per-
sondatabeskyttelsesregler. 

10. GODKENDELSE 

Valgregulativet er vedtaget af Vandselskabernes bestyrelser den 28. juni 
2021 


