VALGREGULATIV
Forbrugervalg af bestyrelsesmedlemmer til
SK Vand A/S, SK Spildevand A/S, SK Elnet A/S, SK Varme A/S
§ 1 Indledende bestemmelser
§ 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for SK Vand A/S, SK
Spildevand A/S, SK Elnet A/S og SK Varme A/S (herefter kaldet ”Selskaberne”).
Valgregulativet fastlægger reglerne for forbrugervalg af bestyrelsesmedlemmer
(herefter "forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer") til Selskaberne i henhold til
lovgivningen på el-, vand- og varmeforsyningsområdet.
§ 1.2 Selskabernes forbrugere kan vælge 2 fælles forbrugervalgte
bestyrelsesmedlemmer og 4 fælles suppleanter til Selskabernes bestyrelser efter
reglerne i dette regulativ. Ved forbrugere forstås fysiske og juridiske personer, som
aftager elnet-, varme, vand- eller spildevandsforsyningsydelser til eget brug i
Selskabernes forsyningsområder. Kredsen af stemmeberettigede forbrugere er
fastsat i § 2.
§ 1.3 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lade sig vælge til
bestyrelserne i SK Forsyning-koncernens øvrige selskaber: SK Forsyning A/S
(moderselskabet), SK Energisalg A/S, SK Gadelys A/S og SK Service A/S. Hensigten
er at sikre en enhedsbestyrelse til at lede koncernens samlede aktiviteter.
§ 1.4 Selskabernes bestyrelser er ansvarlige for at gennemføre valget. Bestyrelserne
kan nedsætte et valgudvalg, som varetager de praktiske opgaver i forbindelse med
valget.
§ 2 Stemmeberettigede forbrugere
§ 2.1 Hver husstand i Selskabernes forsyningsområde har én stemme. Tilsvarende
har hver juridisk enhed med hjemsted i Selskabernes forsyningsområde én stemme.
§ 2.2 En husstand repræsenteres af en myndig person, som har bopæl i husstanden,
og som erklærer at have ret til at stemme på vegne af husstanden. Hvis ingen person
har bopæl i en beboelsesenhed, kan stemme afgives af enhedens ejer.
§ 2.3 Juridiske personer repræsenteres ved den fysiske person, som selv eller i
forening med andre tegner den juridiske person.
§ 2.4 Hver husstand/juridiske person kan stemme på én kandidat.

§ 3 Kandidater

§ 3.1 Enhver myndig, fysisk person er valgbar som bestyrelsesmedlem i Selskaberne,
forudsat at personen ikke er under værgemål eller samværgemål efter
værgemålslovens §§ 5 og 7. En kandidat skal for at blive opstillet præsentere 10
underskrevne erklæringer fra stillere blandt selskabernes stemmeberettigede
forbrugere, jf. § 2.
§ 3.2 En husstand eller repræsentant for en juridisk person, jf. § 2.3 kan kun
underskrive erklæring vedrørende én kandidat. Hvis en stemmeberettiget forbruger
underskriver mere end en erklæring, er det alene den erklæring, der først er kommet
selskabet i hænde, som er gyldig. Erklæringer fra stillere skal være Selskaberne i
hænde senest 3 uger før første valgdag.
§ 3.2 Kandidaterne offentliggøres på SK Forsynings hjemmeside,
www.skforsyning.dk.
§ 4 Valgperiode m.v.
§ 4.1 Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor vælges for 4 år
ad gangen. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i Selskabernes
bestyrelser på de ordinære generalforsamlinger. Genvalg kan finde sted.
§ 4.2 Hvis Selskaberne fusionerer med andre selskaber, der er omfattet af reglerne
om forbrugervalg af bestyrelsesmedlemmer, eller overtager elnet-, varme, vand- eller
spildevandsaktiviteter, som indebærer en væsentlig ændring af Selskabernes
forsyningsområder, kan bestyrelserne beslutte at gennemføre nyvalg af
forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer før udløbet af valgperioden.
§ 5 Information om valget
§ 5.1 Bestyrelserne i Selskaberne skal sikre, at relevant information om valget
fremgår af SK Forsynings hjemmeside.
§ 5.2 Information om valget, herunder om opstilling af kandidater, valgets
gennemførelse og formidling af valgets resultat, skal offentliggøres på SK Forsynings
hjemmeside og i lokale medier senest 2 måneder før valgets 1. afstemningsdag.
Denne information skal mindst omfatte opstillingskrav, frist for opstilling af kandidater,
oplysning om stemmeberettigede, henvisning til valgregulativet samt tidspunkt for
valget. Endvidere informeres om de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers
rettigheder og pligter.

§ 6 Valgets gennemførelse

§ 6.1 Valget gennemføres elektronisk.
§ 6.2 Der kan afgives én stemme pr. husstand eller juridiske person.
§ 6.3 Forbrugere, der ikke har mulighed for at stemme elektronisk, kan fra 1. valgdag
få tilsendt stemmeseddel ved henvendelse til Selskaberne eller den af Selskaberne
anviste repræsentant. Brevstemmer skal være modtaget af Selskaberne eller den af
Selskaberne anviste repræsentant senest på valgperiodens sidste dag.
§ 6.4 Bestyrelserne er ansvarlige for optælling af stemmer og godkendelse af valget.
Optællingen kontrolleres og godkendes af Selskabernes advokat.
§ 6.5 De to kandidater, som får flest stemmer, er valgt som forbrugervalgte
bestyrelsesmedlemmer. De kandidater, som får 3., 4., 5. og 6. flest stemmer, er valgt
som suppleanter. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Efter
optællingen er godkendt, giver Selskabernes bestyrelser meddelelse til de
forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer om deres valg.
§ 6.6 Herefter gives meddelelse til de øvrige kandidater om valgets resultat og
valgresultatet offentliggøres på SK Forsynings hjemmeside og i lokale medier.
§ 6.7 Selskabernes advokat tager stilling til klager over valget, der er modtaget senest
7 hverdage efter valgresultatets offentliggørelse.
§ 7 Udtræden af Selskabernes bestyrelse
§ 7.1 Hvis et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem meddeler bestyrelsesformanden i
Selskaberne, at bestyrelsesmedlemmet ønsker at udtræde af Selskabernes
bestyrelser, foranlediger bestyrelserne straks anmeldelse til Erhvervsstyrelsen,
samtidigt med, at den forbrugervalgte suppleant, som har fået flest stemmer,
indtræder og bliver registreret som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i Selskaberne.
§ 7.2 Hvis et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed – jævnfør § 3
stk. 1, ophører bestyrelsesmedlemmets medlemskab af bestyrelserne. Bestyrelserne
foranlediger straks anmeldelse af dette til Erhvervsstyrelsen, samtidigt med, at den
forbrugervalgte suppleant, som har fået flest stemmer, indtræder og bliver registreret
som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i bestyrelserne.
§ 7.3 Hvis der ikke længere er forbrugervalgte suppleanter, som kan indtræde i
bestyrelserne, gennemføres suppleringsvalg for den resterende valgperiode i
overensstemmelse med principperne i dette valgregulativ. Den valgte suppleant
indtræder for den resterende del af valgperioden, jfr. § 4.
§ 8 Godkendelse
Valgregulativet er godkendt af bestyrelserne for Selskaberne den 8. november 2017.

