Valgregulativ 2017
for
forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S

1. Formål og baggrund
1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S.
1.2 Valg af forbrugerrepræsentant afholdes i overensstemmelse med Energi Viborg Vand
A/S´ vedtægter, dette valgregulativ og den til enhver tid gældende lovgivning, som regulerer selskabet.
1.3 I tilfælde af modstrid mellem selskabets vedtægter og dette valgregulativ har vedtægterne forrang forud for valgregulativet.
2. Valgtidspunkt og valgperiode
2.1 Valg af forbrugerrepræsentant og 1 suppleant for denne i Energi Viborg Vand A/S´ bestyrelse gennemføres som et direkte valg hvert 4. år samme år som kommunalvalget.
2.2 Forbrugerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S den 1. januar i året efter selve valghandlingen.
3. Forbrugerstatus og stemmeret
3.1 Forbrugerstatus og dermed stemmeret har enhver myndig (efter dansk ret), fysisk eller
juridisk person, som modtager forsyningsydelser (får drikkevand, håndteret spildevand
eller tømt budfældningstank) fra Energi Viborg Vand A/S til eget forbrug.
3.2 Det er ikke en betingelse for at opnå forbrugerstatus og dermed stemmeret efter Valgregulativet, at forbrugeren er ejer af en fast ejendom, som er tilsluttet selskabets anlæg,
når blot den fysiske eller juridiske person – som for eksempel som lejer – selv gør brug
af selskabets forsyningsydelser.
3.3 Energi Viborg Vand A/S’ forbrugere har én stemme pr. person (fysisk eller juridisk),
uanset hvor mange forsyningsarter jf. pkt. 3.1 de forbruger, og fysiske og juridiske personer, som ejer flere tilsluttede ejendomme, opnår dermed ikke ret til at afgive mere end
én stemme. For juridiske enheder (virksomheder, foreninger mv.) er det den eller de
tegningsberettigede, som kan stemme på vegne af den juridiske enhed. Der kan endvidere kun afgives én stemme pr. boligenhed i de tilfælde, hvor der bor flere fysiske personer i samme boligenhed (her forstået som hus, lejlighed eller værelse, hvor de pågældende beboere selvstændigt kan siges at aftage vandforsynings- og/eller spildevandsydelser).
3.4 Den myndige, fysiske person eller juridiske person, der på datoen for offentliggørelse af
valget opfylder kriterierne for at være stemmeberettiget forbruger, har stemmeret.
4. Valgledelse
4.1 Bestyrelsen udpeger en valgleder eller et valgudvalg, der forestår den overordnede
ledelse af forbrugervalget. Valgledelsen påser, at forbrugervalget afholdes i overensstemmelse med selskabets vedtægter samt dette valgregulativ.

4.2 Valgledelsen har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og træffer alle
beslutninger angående ledelsen af valget, herunder beslutninger vedrørende valgbarhed og stemmeret.
5. Valgperiode og annoncering heraf
Valgudvalget fastsætter en periode for valgets afholdelse (herefter ”Valgperioden”), hvis
udløb samtidig er frist for stemmeafgivelse. Valgperioden annonceres gennem pressemeddelse i den lokale presse og på selskabets hjemmeside senest 8 uger før Valgperiodens afslutning.

6. Opstilling af kandidater
6.1 Valgudvalget skal samtidig med den i punkt 5 nævnte annoncering opfordre kandidater
til at stille op. Kandidater kan stille op ved at tilmelde sig gennem selskabets hjemmeside i det til lejligheden åbnede valgmodul.
6.2 Forslag til kandidater skal være registreret i valgsystemet indenfor den 6 uger lange
kandidatopstillingsperiode.
6.3 Valgbar som forbrugerrepræsentant til Energi Viborg Vand A/S´ bestyrelse er enhver fysisk person, der er myndig efter dansk ret og opfylder stillerkravet, jf. pkt. 6.5.
6.4 Kandidater skal på kandidatanmeldelserne erklære sig villig til at modtage valg, både
som bestyrelsesmedlem og suppleant.
6.5 For at opstille som kandidat kræves det, at 10 stemmeberettigede forbrugere i Energi
Viborg Vand A/S´ forsyningsområde underskriver sig som stillere for kandidaten.
6.6 Valgledelsen træffer afgørelse om hvorvidt, de opstillede kandidater er valgbare.
6.7 Senest 5 dage før selve Valgperiodens start skal den godkendte kandidatliste offentliggøres på selskabets hjemmeside samt ved annoncering i den lokale presse.
6.8 Der udfærdiges automatisk i valgsystemet en kandidatliste med angivelse af kandidaterne. Rækkefølgen på kandidaterne sker i alfabetisk rækkefølge efter efternavn.
6.9 Hvis der ved udløbet af den i pkt. 6.2 nævnte frist kun er anmeldt en kandidat, betragtes
kandidaten som valgt uden afholdelse af valg, såfremt kandidaten opfylder valgbarhedsbetingelserne.
6.10
Hvis der ved udløbet af den i punkt 6.2 nævnte frist ikke er anmeldt kandidater,
aflyses den planlagte valgafholdelse, og der annonceres en udskydelse af det tidligere
annoncerede valg på selskabets hjemmeside og i den lokale presse. Det udskudte valg
afholdes efter reglerne i nærværende regulativ og fastsættelse af en ny Valgperiode og
offentliggørelse heraf, jf. pkt. 5 sker senest 4 uger efter udløbet af den i pkt. 6.2 nævnte
frist.

7. Valgets afvikling

7.1 Valget gennemføres alene ved afgivelse af elektronisk afstemning ved hjælp af NemID
gennem selskabets hjemmeside.
7.2 Den elektroniske afstemning er tilgængelig på www.energiviborg.dk. Afstemningsproceduren beskrives nærmere på hjemmesidens valgmodul.

8. Stemmeoptælling
8.1 Umiddelbart efter Valgperiodens udløb foretages gennem valgsystemet optælling af de
modtagne stemmer.
8.2 Optællingen foretages af et revisorakkrediteret firma, der udarbejder protokol/meddelelse over optællingsresultatet til forelæggelse og godkendelse for valgudvalget.
9. Stemmeresultat
9.1 Den kandidat, som har opnået det højeste antal stemmer ved valget, er valgt som
forbrugerrepræsentant til Selskabets bestyrelse.
9.2 Ved stemmelighed mellem 2 kandidater, afgør valgledelsen ved lodtrækning,
hvilken af kandidaterne, der skal betragtes som valgt som henholdsvis forbrugerrepræsentant, suppleant eller ikke valgt.
9.3 Den kandidat, der opnår det anden-højeste antal stemmer er valgt som suppleant for
forbrugerrepræsentanten til Selskabets bestyrelse.
9.4 Valgresultatet offentliggøres umiddelbart efter Valgledelsens gennemsyn af protokollen,
jf. pkt. 8.2. Offentliggørelsen sker på Selskabets hjemmeside og efterfølgende i den lokale presse senest 2 uger efter at afstemningen er slut.
10. Klage over valget
Klage over valget skal skriftligt være modtaget hos Selskabet senest 8 dage efter resultatets annoncering.
Selskabets bestyrelse træffer endelig afgørelse om klagen.
11. Udtræden
11.1Hvis et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen – uanset af hvilken
grund – erstattes den pågældende af suppleanten.
12. Forbrugerrepræsentantens rettigheder og pligter
12.1Forbrugerrepræsentanten har samme rettigheder og pligter, som de øvrige
bestyrelsesmedlemmer i Selskabet.
12.2 Forbrugerrepræsentanten har ret til honorar i overensstemmelse med de til enhver tid
fastsatte regler og retningslinjer herfor. Forbrugerrepræsentanten har ret til at deltage i

og tale på møderne, samt deltage i afstemningen på møder.
12.3 Forbrugerrepræsentanten kan ifalde et ansvar i overensstemmelse med de til enhver
tid gældende regler i selskabsloven m.v. Forbrugerrepræsentanten vil i forbindelse
med sit bestyrelsesarbejde have tavshedspligt i forhold til de afholdte møder.

13. Godkendelse
Valgregulativet bliver forelagt til godkendelse af bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S
den 1. september 2017.

