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Den 4. marts 2022 
 
 

Valgmodel for BL’s 1. kreds ved kredsvalgmøde i året 2022 
 
Den 2. maj 2022 afholdes der kredsvalgmøde for at vælge et nyt repræsentantskab på 22 
medlemmer (inkl. formand og næstformand) i BL’s 1. kreds. 

 
Valgmødet finder sted på IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V, kl. 
19.00. Der vil blive udsendt særskilt mødeindkaldelse. 

 
Kredsvalget gennemføres efter fredsvalgmodellen, idet bemærkes at valg af formand og 
næstformand, som jo vælges ved særskilt valg, udgår af fordelingen. Dette giver følgende 
sammensætning af det nye kredsrepræsentantskab på 22 medlemmer: 

 
Formand 1 repræsentant 

 
Næstformand 1 repræsentant 

 
Valggruppe København omfattende: 
AAB 3 repræsentanter 
Bo-Vita 2 repræsentanter 
AKB, København 2 repræsentanter 
VIBO 2 repræsentanter 
FSB 3 repræsentanter 
Boligforeningen 3 B 2 repræsentanter 
SAB 2 repræsentanter 

 
Valggruppe Frederiksberg omfattende: 
Lejerbo, Frederiksberg og Frederiksberg 
Forenede Boligselskaber 2 repræsentanter 

 
Valggruppe øvrige boligorganisationer omfattende: 
Øvrige boligorganisationer på Frederiksberg og i København 2 repræsentanter 

 
 
Forslaget skal betragtes som et forsøg på at sikre en bred repræsentation og bygger på 
følgende forudsætninger: 

 
• En boligorganisation kan maksimalt besætte 3 pladser i repræsentantskabet. 

 
• Formand og næstformand vælges ved direkte valg og indgår derfor ikke i 

repræsentationen fra den boligorganisation, som vedkommende repræsenterer. 
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Den 4. marts 2022 

Valgmodel for BL's 1. kreds ved kredsvalgmøde i äret 2022 

Den 2. maj 2022 afholdes der kredsvalgmøde for at vælge et nyt repræsentantskab på 22 
medlemmer (inkl. formand og næstformand) i BL's 1. kreds. 

Valgmødet finder sted på IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V, kl. 
19.00. Der vil blive udsendt særskilt mødeindkaldelse. 

Kredsvalget gennemføres efter fredsvalgmodellen, idet bemærkes at valg af formand og 
næstformand, som jo vælges ved særskilt valg, udgår af fordelingen. Dette giver følgende 
sammensætning af det nye kredsrepræsentantskab på 22 medlemmer: 

Formand l repræsentant 

Næstformand l repræsentant 

Valggruppe København omfattende: 
AAB 
Bo-Vita 
AKB, København 
VIBO 

FSB 
Boligforeningen 3 B 
SAB 

Valggruppe Frederiksberg omfattende: 
Lejerbo, Frederiksberg og Frederiksberg 
Forenede Boligselskaber 

3 repræsentanter 
2 repræsentanter 
2 repræsentanter 
2 repræsentanter 
3 repræsentanter 
2 repræsentanter 
2 repræsentanter 

2 repræsentanter 

Valggruppe øvrige boligorganisationer omfattende: 
Øvrige boligorganisationer på Frederiksberg og i København 2 repræsentanter 

Forslaget skal betragtes som et forsøg på at sikre en bred repræsentation og bygger på 
følgende forudsætninger: 

• En boligorganisation kan maksimalt besætte 3 pladser i repræsentantskabet. 

• Formand og næstformand vælges ved direkte valg og indgår derfor ikke i 
repræsentationen fra den boligorganisation, som vedkommende repræsenterer. 
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side 2 
 
 
 
 

• Fordelingen foretages på baggrund af det antal lejemål, som organisationerne 
administrerer. 

 
• Valghandlingen på selve valgmødet vil ifølge den kommende forretningsorden for 

valgmødet, blive foreslået gennemført således at 
 

- første valghandling er valg af formand 
- anden valghandling er valg af næstformand 
- tredje valghandling vil være valg blandt de kandidater, som 

boligorganisationerne har indstillet på forhånd i henhold til valgmodellen. 

 
• Hvis der efter den ordinære valghandling ikke er valgt de 22 repræsentanter, vil der ved 

frit valg blandt de kandidater, der opstiller på mødet, blive foretaget valg. Kandidater 
som opstilles på mødet, skal være i besiddelse af nødvendig anbefaling fra egen 
boligorganisation til valg, idet det jf. BL’s vedtægter § 10, stk. 7 kun er personer, som er 
foreslået af det medlem, hvor vedkommende er tilknyttet som valgt eller ansat, der er 
valgbare. Organisationerne opfordres derfor til at udpege personer, der i givet fald kan 
opstille på mødet. 

 
Der kan desuden vælges 2 suppleanter for hver boligorganisation, der får valgt repræsentanter. 
Suppleanterne er herefter personlige suppleanter for repræsentanterne for den pågældende 
boligorganisation. 

 
I hver valggruppe vælges max. 2 repræsentanter samt personlige suppleanter for disse. Der kan 
træffes aftale om at foreslå en suppleant fra en anden boligorganisation, eller at en suppleant 
kan være suppleant for flere repræsentanter. 

 
Suppleanter indbydes til møder i kredsrepræsentantskabet, dog uden stemmeret. 

 
 
 
Valgmodellen er godkendt på repræsentantskabsmøde i 1. kreds den 2. december 2021. 
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• Fordelingen foretages på baggrund af det antal lejemål, som organisationerne 
administrerer. 

• Valghandlingen på selve valgmødet vil ifølge den kommende forretningsorden for 
valgmødet, blive foreslået gennemført således at 

første valghandling er valg af formand 
anden valghandling er valg af næstformand 
tredje valghandling vil være valg blandt de kandidater, som 
boligorganisationerne har indstillet på forhånd i henhold t i l  valgmodellen. 

• Hvis der efter den ordinære valghandling ikke er valgt de 22 repræsentanter, vil der ved 
frit valg blandt de kandidater, der opstiller på mødet, blive foretaget valg. Kandidater 
som opstilles på mødet, skal være i besiddelse af nødvendig anbefaling fra egen 
boligorganisation t i l  valg, idet det jf. BL's vedtaegter g 10, stk. 7 kun er personer, som er 
foreslået af det medlem, hvor vedkommende er tilknyttet som valgt eller ansat, der er 
valgbare. Organisationerne opfordres derfor t i l  at udpege personer, der i givet fald kan 
opstille på mødet. 

Der kan desuden vælges 2 suppleanter for hver boligorganisation, der får valgt repræsentanter. 
Suppleanterne er herefter personlige suppleanter for repræsentanterne for den pågældende 
boligorganisation. 

I hver valggruppe vælges max. 2 repræsentanter samt personlige suppleanter for disse. Der kan 
træffes aftale om at foreslå en suppleant fra en anden boligorganisation, eller at en suppleant 
kan være suppleant for flere repræsentanter. 

Suppleanter indbydes t i l  møder i kredsrepræsentantskabet, dog uden stemmeret. 

Valgmodellen er godkendt pa representantskabsmode i 1. kreds den 2. december 2021. 
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