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Februar 2022 

 

Til boligorganisationerne i 3. kreds 
 
 
Indkaldelse og information om valg til  
BL’s repræsentantskab, bestyrelse og kredse 
 
Så nærmer tiden sig for valg til BL’s repræsentantskab, bestyrelse og kredsene. 
 
Der afholdes valgmøde i 3. kreds  
 

Onsdag den 30. marts 2022, kl. 19.00 
på 

Comwell H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense 
 
Dagsorden, forretningsorden, adgangskort m.m. udsendes i begyndelsen af marts 2022. Som 
noget nyt udsendes materialet via e-mail til boligorganisationen, hvorefter boligorganisationerne 
som tidligere videreformidler adgangskortene til de kredsvalgdelegerede. Materialet udsendes 
ikke fysisk. 
 
Boligorganisationerne opfordres til at opstille kandidater, som kan bidrage til udviklingen af den 
almene boligsektor og til den betydningsfulde kommunikation mellem boligorganisationerne og 
BL’s repræsentantskab, bestyrelse og kredse. 
 
Kandidater skal opfylde kravene i BL’s vedtægter §7, stk. 10: 
 
Valgbare som formand, næstformand og repræsentanter er personer som på kredsmødet er fo-
reslået af det medlem af BL, som den pågældende er tilknyttet enten som bestyrelsesmedlem, 
som ansat, som medlem af en afdelingsbestyrelse i kredsen eller som medlem af den pågæl-
dende boligorganisations repræsentantskab. Det er endvidere en betingelse for valgbarhed, at 
vedkommende enten på kredsmødet eller skriftligt forinden kredsmødet har erklæret sig indfor-
stået med at modtage valg. 
 
Opstilling af kandidater 
Der kan opstilles kandidater til kredsformand, kredsnæstformand, kredsrepræsentanter og sup-
pleanter på www.kredsvalg.dk 
 
Her kan kandidater og boligorganisationer logge ind, uploade et portrætfoto og udfylde en on-
line-opstillingsformular, som sendes automatisk til BL, hvorefter kandidaten præsenteres på 
hjemmesiden.  
 
Boligorganisationen skal forinden godkende opstillingen, og dokumentation herfor skal uploades 
i den online opstillingsformular. Dokumentation er fx referat fra det organisationsbestyrelses-
møde, hvor kandidaturet blev godkendt. 
 

http://www.kredsvalg.dk/


side 2 

Alle opstillinger offentliggøres på www.kredsvalg.dk, når de er godkendt i BL.  
Kandidatens navn og boligorganisation vil fremgå på hjemmesiden og på stemmematerialet ved 
valgmødet, når opstillingen er modtaget i BL senest 2 hverdage før valgmødet.  
 
Der kan desuden opstilles kandidater på selve valgmødet. Det kan ske helt frem til afstemnin-
gen.  
 
Der skal opfordres til tidlig indsendelse af hensyn til de kredsvalgdelegeredes muligheder for at 
få information om kandidaterne før valgmødet. Kandidaternes rækkefølge på stemmematerialet 
følger modtagelsen og offentliggørelsen af kandidaturer på hjemmesiden.  

 
Stemmeret og adgangskort 
Boligorganisationerne udpeger egne kredsvalgdelegerede, som har stemmeret på valgmødet.  
 
Det fremgår af BL’s medlemsstatistik på BL’s hjemmeside, hvor mange kredsvalgdelegerede den 
enkelte boligorganisation råder over – Linket til statistikken med mandatfordeling er her: 
https://bl.dk/om-bl/om-organisationen/bl-medlemmer-og-medlemsstatistik/ 
 
På kredsvalgmødet vil den enkelte kredsvalgdelegerede få udleveret en stemmeboks ved ind-
tjekning af det på mail udsendte adgangskort. Adgangskortet vil kun give adgang til det aktuelle 
møde, og vil være påført en QR-kode, som skannes af en BL-medarbejder. 
 
Tilmelding til Kredsvalgmøde i 3. kreds 
Af hensyn til det praktiske skal vi bede om tilmelding til kredsvalgmødet. – Tilmelding sker via 
BL’s hjemmeside her: 3. kreds - Kredsvalg 2022 (bl.dk) 
Fristen for tilmelding er senest den 23. marts 2022. 
 
Venlig hilsen 
 
Annesophie Hansen 
Kredskonsulent  
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