Valgregulativ
Forbrugerrepræsentanter
Middelfart Spildevand A/S
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2.
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4.

Formål og baggrund
1.1

Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter
til bestyrelsen i Middelfart Spildevand A/S (herefter Selskabet).

1.2

Ifølge Selskabets vedtægter pkt. 9.1 og pkt. 11.1 skal der vælges 2 forbrugerrepræsentanter, samt op til 4 suppleanter for forbrugerrepræsentanterne.

Selskabets vedtægter samt lovgivningen i øvrigt
2.1

Forbrugervalg afholdes i overensstemmelse med Selskabets vedtægter og den til
enhver tid gældende lovgivning, som regulerer Selskabet.

2.2

Valget sker bl.a. med baggrund i Vandsektorloven og bestemmelser udstedt i
medfør af denne lov, pt. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 og nr. 812 af 18.
juli 2012.

2.3

I tilfælde af modstrid mellem Selskabets vedtægter og valgregulativet, har
vedtægterne forrang forud for valgregulativet.

Valgtidspunkt
3.1

Valg af forbrugerrepræsentanter gennemføres hvert fjerde år, nærmere bestemt i
årets sidste halvdel i de år, hvor der afholdes kommunevalg. Første valg af
forbruger-repræsentanter gennemføres i december 2013.

3.2

Valgledelsen fastsætter den endelige periode, hvor valget afholdes, jf. pkt. 6.1.

3.3

Forbrugerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen.

3.4

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i Selskabets bestyrelse på den
førstkommende generalforsamling i Selskabet efter afholdelse af kommunevalget,
dog forudsæt at forbrugervalget er afholdt forinden. Er dette ikke tilfældet,
indtræder forbruger-repræsentanterne først i bestyrelsen på den næstkommende
generalformsamling.

Forbrugernes valgret
4.1

Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, som modtager
forsyningsydelser til eget forbrug fra Selskabet, uanset om den pågældende er
kunde hos Selskabet.

4.2

Valgret har Selskabets forbrugere.

4.3

Selskabets forbrugere kan opdeles i to grupper, henholdsvis Selskabets kunder og
brugere. Som kunder og brugere anses følgende:

4.3.1 Kunder er den del af Selskabets forbrugere, som aftager Selskabets ydelser, og
som har ”egen” vandmåler til brug for afregning med Selskabet. Forbrugere, der
udelukkende har individuel afregning på baggrund af lokal aftale eller lokale
bestemmelser, er også kunder. Det gælder også selvom, udlejer fortsat hæfter for
forbrugeren.

4.3.2 Brugere er den del af vandselskabets forbrugere, som aftager vandselskabets
ydelser, og som IKKE har ”egen” vandmåler. Brugere aftager typisk vand- og
spildevands-forsyningsydelser via andelsboligforening, ejerlejlighedsforening eller
anden udlejer.

5.

6.

4.4

Vandselskabets kunder og brugere har en stemme pr. boligenhed eller
erhvervsenhed.

4.5

Juridiske personer kan udøve stemmeretten ved den eller de tegningsberettigede i
henhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register eller ved fuldmagt.

Valgledelse og valgudvalg
5.1

Bestyrelsen udpeger en valgleder eller et valgudvalg, der forestår den
overordnede ledelse af forbrugervalget. Valglederen påser, at forbrugervalget
afholdes i overensstemmelse med lovgivningen, Selskabets vedtægter samt dette
valgregulativ. Valglederen afgiver en erklæring om forbrugervalgets lovlighed til
referatet, jf. pkt. 5.3.

5.2

Valglederen har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og træffer alle
beslutninger angående ledelsen af valget, herunder vedrørende valgbarhed og
stemmeret.

5.3

Valglederen foranlediger, at der bliver udfærdiget referater, hvor alle forhold af
betydning, herunder indhold af bekendtgørelser, beslutninger, valgresultater, skal
fremgå. Referaterne skal opbevares i 5 år og være offentligt tilgængelige for
Selskabets ledelse, Selskabets ejerkreds samt stemmeberettigede forbrugere.

Valgperiode
6.1

7.

Valglederen fastsætter en periode for forbrugervalgets afholdelse (herefter
benævnt ”Valgperioden”) i overensstemmelse med valgregulativet og Selskabets
vedtægter.

Valginformation
7.1

Inden afholdelsen af et forbrugervalg modtager forbrugerne information om
valget. Valginformationen udarbejdes af valglederen. Valginformationen
fremsendes til forbrugerne ved brev, e-mail eller tilstilles forbrugerne på anden
direkte måde.

7.2

Valginformationen skal indeholde følgende oplysninger:
a)

Valgperioden

b)

Henvisning til nærværende valgregulativ samt anden relevant information
via Selskabets hjemmeside

c)

Valgtypen, herunder at valget er direkte, samt valgmåden, herunder at det
er et e-valg, samt at det er mulighed for at afgive stemme pr. brev

d)

Opfordring til at bringe kandidater i forslag samt oplysning om
kandidatanmeldelsesprocedure og stillerlister

7.3

8.

9.

10.

I valginformationen kan der endvidere medtages øvrige oplysninger om
valghandlingen, herunder fx oplysning om valgledelse og stemmeoptælling samt
oplysninger om bestyrelseshvervet for de pågældende forbrugerrepræsentanter.

Opstilling af kandidater
8.1

Valglederen skal i den i pkt. 7.1 nævnte valginformation opfordre alle
stemmeberettigede forbrugere til at bringe kandidater til bestyrelsesvalget i
forslag samt oplyse om stillerkravene.

8.2

Forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger efter
fremsendelse af valginformation.

8.3

Alle fysiske personer, der er myndige, er valgbare, såfremt de på en stillerliste
bringes i forslag af mindst 25 fysiske eller juridiske personer, som er
stemmeberettigede til forbrugervalget. Stillerlister kan afhentes vederlagsfrit på
Selskabets adresse eller downloades på Selskabets hjemmeside.

8.4

Kandidater skal på kandidatanmeldelsesskemaerne erklære sig villige til at
modtage valg både som bestyrelsesmedlem og suppleant.

8.5

Valglederen træffer afgørelse om, hvorvidt de opstillede kandidater opfylder
valgbarhedsbetingelserne i pkt. 8.3. Valglederen påser, at den opdaterede
kandidatliste offentliggøres på Selskabets hjemmeside samt i den lokale presse
inden Valgperiodens start.

8.6

Såfremt antallet af rettidigt foreslåede valgbare kandidater ikke overstiger det
antal bestyrelsesmedlemmer, der af forbrugerne skal vælges til Selskabets
bestyrelse, betragtes disse som valgt uden gennemførelse af selve valghandlingen
(fredsvalg).

8.7

Såfremt antallet af rettidigt foreslåede valgbare kandidater overstiger det antal
bestyrelsesmedlemmer, der af forbrugerne skal vælges til Selskabets bestyrelse,
udfærdiges der stemmesedler med angivelse af kandidaterne i alfabetisk
rækkefølge.

Valgmateriale
9.1

Valglederen påser, at valgmateriale lægges ud på Selskabets hjemmeside samt i
den lokale presse senest 5 dage før Valgperioden begynder.

9.2

Valgmateriale skal indeholde:
a)

kandidatliste

b)

en beskrivelse af valgprocedure

Valget
10.1 Valget gennemføres som elektronisk valg via Selskabet hjemmeside.
10.2 Forbrugere, som ønsker at afgive stemme, men ikke har mulighed for at stemme
elektronisk, skal senest 5 hverdage før Valgperiodens afslutning rette henvendelse
til Selskabet og anmode om at modtage valgmateriale.

10.3 Stemmesedlerne tilbagesendes i den frankerede svarkuvert. Stemmesedlerne skal
være i valgudbydernes hænder senest kl. 15.00 dagen efter Valgperiodens udløb.
11.

Optælling
11.1 Umiddelbart efter udløbet af Valgperioden foretages optælling af de modtagne,
gyldige stemmer.
11.2 Optællingen foretages af e-valgets udbyder.
11.3 E-valgets udbyder udarbejder en protokol over valgresultatet, som godkendes af
valglederen.

12.

Resultat
12.1 De to kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt som
forbrugerrepræsentant til Selskabets bestyrelse. I tilfælde af stemmelighed træffer
Selskabets revisor afgørelse ved lodtrækning.
12.2 Den kandidat som har opnået tredje flest stemmer er valgt som 1. suppleant for
forbrugerrepræsentanten og den efterfølgende som 2. suppleant osv.
12.3 Valgets resultat meddeles umiddelbart efter valgledelsens godkendelse ved
annoncering i den lokale presse og på Selskabets hjemmeside.

13.

Klager over valget
13.1 Klager over valget skal skriftligt indgives til Selskabet inden 14 dage efter
resultatets annoncering.
13.2 Valglederen træffer den endelige afgørelse om klagen.

14.

Udtræden
14.1 Mister en forbrugerrepræsentant sin valgbarhed, skal vedkommende udtræde af
Selskabets bestyrelse og erstattes af vedkommendes suppleant.
14.2 Findes der ingen suppleant, afholdes suppleringsvalg, således at der vælges en
repræsentant for den resterende del af valgperioden. Det samme gør sig
gældende i tilfælde af en forbrugerrepræsentants sammenhængende forfald af 6
måneders varighed eller derover.
14.3 Suppleringsvalg afholdes efter bestemmelserne i vedtægterne og dette
valgregulativ.
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