
 

 

Sammenslutningen af Danske Småøer 

Valgteknik ved. generalforsamlingen 2022 og fremover 

Jf. de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 

6. november 2021i, så vil bestyrelsen efter generalforsamlingen den 11. juni 2022 bestå af: 

• Formand  

• Næstformand 

• 3 bestyrelsesmedlemmer, hvis pladser går efter tur ifl. rotationsprincip1  

• 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen 

Alle otte bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år ad gangen.  

Formandskab 

Formanden er på valg i 2022. Hvis den nuværende næstformand vælges, så bliver næstfor-

mandsposten automatisk sat til valg umiddelbart efter, og inden der foretages valg til besty-

relsens øvrige tre poster. 

Rotation, tre pladser: 

Der er etableret en ny rotationsliste (medlemsliste), som forsøger i højere grad at tage hen-

syn til fordeling af pladserne mellem landsdelene (de jyske, fynske og sjællandske øer) end 

den eksisterende medlemsliste har gjort. Da perioden er ændret fra 3 til 2 år er der enkelte 

øer, som ender med at komme senere i bestyrelsen end via det gamle system.  

Det første år efter valget til juni 2022 er der ikke nye øer, der træder ind via rotationen på 

de tre rotationspladser, idet Avernakø, Lyø og Barsø fortsætter på disse tre pladser. De tre 

øer er de sidst indtrådte i bestyrelsen, og vil kunne medvirke til en kontinuitet i bestyrelsen. 

I 2023 træder der to nye øer ind: Fejø og Strynø, mens Barsø fortsætter endnu et år. Der-

næst vil der i lige år træde ét nyt rotationsmedlem ind og i ulige år to nye rotationsmedlem-

mer.  

De tre øers beboerforeninger skal udpege en suppleant for deres bestyrelsesmedlem på ro-

tationspladserne. 

Det vil fortsat være muligt for en ø, skriftligt at frasige sig pladsen i bestyrelsen, men det er 

nu nødvendigt at dette gøres inden perioden starter, og det vil gælde for hele perioden på de 

to år. 

Valgte medlemmer, tre pladser: 

Da det er ordningens første år, skal der til valget i juni 2022 vælges tre bestyrelsesmedlem-

mer. De to pladser gælder for 2 år. Den tredje plads gælder kun for ét år, idet pladsen er på 

 
1 Rotationsliste: https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2022/01/Rotationsliste-27-oeer.pdf  

https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2022/01/Rotationsliste-27-oeer.pdf
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valg igen i 2023. Efter valget trækkes lod om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der sidder hen-

holdsvis et og to år.  

Derefter vil der blive valgt ét medlem i ulige år og to medlemmer i lige år.  

Genvalg kan finde sted. 

• Der kan fra hver ø kun sidde ét valgt bestyrelsesmedlem i bestyrelsen, blandt de tre 

valgte bestyrelsesmedlemmer.  

Der kan altså godt sidde et rotationsmedlem og et valgt medlem fra samme ø, og / 

eller en formand eller næstformand samt et valgt medlem fra samme ø. 

• De valgte medlemmer (og dermed kandidaterne) skal have fast bopæl på en af de 27 

småøer, dvs. have folkeregisteradresse på medlemsøen. Dette kontrolleres ved, at 

kandidaterne fremviser gyldigt sundhedsbevis forud for valget.  

• De valgte medlemmer (og dermed kandidaterne) skal være medlem af den lokale øs 

beboerforening. Vi beder derfor den relevante beboerforening bekræfte medlem-

skabet. 

Suppleanter for de tre valgte medlemmer 

Der er separat valg for suppleanter Hvert år vælges der tre suppleanter for de valgte besty-

relsesmedlemmer.  

Suppleanterne sidder for ét år. Men hvis en suppleant indkaldes til at sidde i bestyrelsen, 

sidder denne tiden ud for det bestyrelsesmedlem, der udgår af bestyrelsen.  

Suppleanterne vælges uafhængigt af de tre valgte bestyrelsesmedlemmer.  

Suppleanterne skal være fra tre forskellige øer, være fastboende, og være medlem af den 

lokale beboerforening. 

Bestyrelsens beslutning vedr. valgprocedure 

Bestyrelsen opfordrer til, at kandidaterne offentliggør deres kandidatur inden generalfor-

samlingen2, men man kan selvfølgelig også stille op på selve generalforsamlingen. Bestyrel-

sen opfordrer til, at man samtidig afleverer en skriftlig motivering, dokumentation for bopæl 

og medlemskab af den lokale beboerforening, og opfordrer kandidaten til i sin motivering at 

indhente en opbakning fra sin egen beboerforening. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

• Der er skriftlig afstemning. 

• Man behøver ikke at være fysisk tilstede på generalforsamlingen for at stille op til be-

styrelsen eller som suppleant. Det skal dog tilstræbes, at man i så fald præsenterer 

sig virtuelt på selve generalforsamlingen. Alternativt at man sender en video eller en 

skriftlig motivering. 

 
2 Sådan at kandidaturet (med motivering) kan sendes ud med dagsordenen til generalforsamlingen, dvs. senest 
14 inden generalforsamlingen afholdes. 
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• Hver ø skal skrive det antal navne på stemmesedlen, som skal vælges, og samme 

navn må kun skrives på én gang.  Er der færre eller flere navne på, er stemmesedlen 

ugyldig.  

Er der kun det antal opstillede kandidater, der er pladser til, afholdes der ikke valg. 

Så er kandidaterne automatisk valgt.  

• Såfremt der er stemmelighed mellem kandidaterne, stemmes der igen mellem de 

kandidater, der har stemmelighed. 

• Er der flere opstillede kandidater fra samme ø, er det den kandidat, der får flest 

stemmer, der træder ind i bestyrelsen. 

• Suppleanter vælges på samme måde. Dog med den undtagelse, at hvis der er stem-

melighed mellem suppleanterne, trækkes der lod om pladsen. 

Den suppleant, der opnår flest stemmer, bliver 1. suppleant og så fremdeles. Supple-

anterne er således ikke personlige suppleanter til de tre valgte bestyrelsesmedlem-

mer.  

• Hvis der i bestyrelsen allerede sidder ét valgt medlem fra samme ø som den supple-

ant, der står for tur til at træde ind i bestyrelsen, går pladsen videre til næste supple-

ant i rækken. 

Bestyrelsen 

31. januar 2022 

 

i Fra Sammenslutningen af Danske Småøers vedtægter 

(https://danske-smaaoer.dk/om-os/vedtaegter/)  

§ 8, Bestyrelsei:  

Stk. 1.  Sammenslutningens bestyrelse består af 8 medlemmer, der vælges og udpeges i henhold til § 8, 

stk. 2 og 3. Bestyrelsen består af formand, næstformand samt 6 medlemmer. 

Stk. 2.   Formanden og næstformanden vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, formanden på 

lige år og næstformanden på ulige år. Genvalg kan finde sted. Valgene foregår ved skriftlig afstemning uan-

set antallet af kandidater.  Formand og næstformand skal have bopæl på en af medlemsøerne, dvs. have 

folkeregisteradresse her. 

Stk. 3.   De øvrige 6 bestyrelsespladser fordeles efter nedenstående princip: 

3 bestyrelsespladser tilfalder medlemsøerne ved rotation mellem medlemsøerne efter medlemsnum-

mer. Hver ø sidder i bestyrelsen for en 2-årig periode. 

Medlemsøen udpeger samtidig en suppleant. 

Den årlige udskiftning sker i nummerorden ved, at der på lige år afgår den medlemsø med størst ancienni-

tet i bestyrelsen, og på ulige år afgår de to medlemsøer med størst anciennitet i bestyrelsen. 

Udpegningen af personen til en medlemsøs rotationsplads i Sammenslutningens bestyrelse foretages suve-

rænt af medlemsøens beboerforening. 

En medlemsø kan, såfremt beboer- eller borgerforeningen skriftligt anmoder om det inden periodens start, 

fritages for bestyrelsesansvaret for perioden (2 år). Bestyrelsespladsen går herefter videre til den næste ø i 

rækken efter medlemsnummer. 

3 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. 

https://danske-smaaoer.dk/om-os/vedtaegter/


4 

 
På ethvert givet tidspunkt kan hver ø kun have ét valgt medlem blandt de tre valgte bestyrelsesmedlem-

mer 

På lige år afgår to valgte medlemmer, og der vælges to medlemmer, på ulige år afgår ét valgt medlem, og 

der vælges ét nyt medlem. Genvalg kan finde sted 

Kandidaterne til de valgte pladser skal være fastboende, dvs. have folkeregisteradresse på medlemsøen, 

og være medlem af den lokale beboerforening. 

Hvert år vælges desuden tre suppleanter for de valgte bestyrelsesmedlemmer (for ét år). Suppleanterne 

skal være fra tre forskellige øer, ligeledes være fastboende, dvs. have folkeregisteradresse på medlem-

søen, og være medlem af den lokale beboerforening. 

[…] 

 
Se også: https://forumadvokater.dk/fagomraader/foreninger/generalforsamlingen/ 

https://forumadvokater.dk/fagomraader/foreninger/generalforsamlingen/

