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1.1 Introduktion
SEAS-NVE er et andelsejet energiselskab.
SEAS-NVE er ejet af vores 393.000 andelshavere. Hvis du bor eller har sommerhus i netselskabet
Cerius’ forsyningsområde, så er du andelshaver i SEAS-NVE
Hvis du er andelshaver i SEAS-NVE, så har du mulighed for at blive en del af repræsentantskabet.
Repræsentantskabet er den øverste myndighed i et andelsselskab og består af el-forbrugere, der
alle har en el-måler i netselskabet Cerius’ forsyningsområde.
Repræsentantskabets vigtigste opgave er til dels at varetage alle andelshaveres interesser, men
også at vælge SEAS-NVE’s bestyrelse og gennem dialog og debat være med til at præge fremtiden
og udviklingen i SEAS-NVE.

1.2 Valgregulativets formål
Valgregulativet er udarbejdet på baggrund af vedtægterne for SEAS-NVE A.m.b.A. og har to konkrete formål.
1. Det skal oversætte vedtægternes bestemmelser omkring valg til repræsentantskabet til en
konkret vejledning i hvordan valgreglerne skal fortolkes og et valg gennemføres
2. Det skal beskrive hvordan valget i praksis bliver gennemført.
Valgregulativet opdateres hvert år. Ved uoverensstemmelse mellem vedtægterne og valgregulativet
har vedtægterne forrang.
På de følgende sider kan du læse mere om valgprocessen og finde information om selve valget.
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1.3 Hvad er en Andelshaver?
I SEAS-NVE’s vedtægter §3.1 er en andelshaver beskrevet som: Enhver fysisk person eller juridisk
person (f.eks. en virksomhed) som aftager el, og som har rådighed over en installation, som er tilsluttet elnettet i Cerius.
Det betyder, at hvis du bor eller har sommerhus i netselskabet Cerius’ forsyningsområde, og du har
en elmåler, der modtager strøm fra Cerius, så er du andelshaver i SEAS-NVE.

1.4 Hvad er et repræsentantskab?
Et repræsentantskab er en demokratisk valgt forsamling. Ihht. vedtægterne for SEAS-NVE A.m.b.A.
har repræsentantskabet en vedtægtsmæssig opgave i at godkende SEAS-NVE’s årsrapport, vedtage vedtægtsændringer, samt at vælge medlemmerne til bestyrelsen.

1.5 Hvem kan stille op til repræsentantskabet?
Enhver andelshaver er valgbar til repræsentantskabet. En andelshaver kan dog lade sig repræsentere af en myndig person fra sin husstand eller, hvis andelshaveren er en juridisk person (f.eks. en
virksomhed), en ansat hos andelshaveren.
En andelshaver kan kun lade sig opstille i det valgområde, hvor den pågældende er stemmeberettiget. (se 1.6 Hvem kan stemme til repræsentantskabsvalget og 1.8 Valgområderne).

1.6 Hvem kan stemme til repræsentantskabsvalget?
Enhver andelshaver med bopæl i et område, hvor der er valg, er stemmeberettiget ved repræsentantskabsvalget.
En andelshaver er kun stemmeberettiget i ét valgområde, uanset om andelshaveren har rådighed
over flere installationer i forskellige valgområder.
Hovedregler for hvor og hvornår en andelshaver med flere installationer er stemmeberettiget:
(jf. vedtægter §5)
• Andelshavere med fast bopæl i Cerius netområde er stemme- og opstillingsberettigede i det
valgområde, hvor de har fast bopælsadresse, og juridiske personer (f.eks. en virksomhed) er
stemmeberettigede i det valgområde, hvor de har deres registrerede hjemstedsadresse.
•

Andelshavere med sommerhus i et valgområde og privatbolig i et andet valgområde er
stemme- og opstillingsberettigede i det valgområde, hvor privatboligen er beliggende.

•

Andelshavere med sommerhus i et valgområde og fast bopæl udenfor Cerius netområde er
stemme- og opstillingsberettiget i det valgområde, hvor sommerhuset er beliggende. Hvis en
sådan andelshaver skulle have to sommerhuse, som ligger i hvert sit valgområde, så er andelshaveren stemme- og opstillingsberettiget i det valgområde, hvor andelshaveren først
vælger at stille op eller udnytte sin stemmeret.

•

Virksomheder, som har hjemsted uden for forsyningsområdet og som har filialer/afdelinger i
ét valgområde, er stemme- og opstillingsberettiget i det valgområde, hvor filialen/afdelingen
er beliggende.
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•

Virksomheder, som har hjemsted uden for forsyningsområdet og som har filialer/afdelinger i
flere forskellige valgområder, typisk landsdækkende virksomheder, kædeforretninger mv., tilknyttes i videst mulige omfang til valggruppe 1 for at sikre, at de kun får mulighed for at
stemme hvert fjerde år.

I tilfælde hvor det ikke er muligt at følge disse hovedregler, fastlægges tilhørsforholdet til et valgområde administrativt efter en konkret vurdering.

1.7 Hvordan er forsyningsområdet opdelt i valgområder?
Cerius netområde er opdelt i 15 valgområder. Valgområderne følger kommunegrænsen og hvert
valgområde skal have mindst 2.500 andelshavere for at være et selvstændigt valgområde. Der skal
vælges et repræsentantskabsmedlem for hver påbegyndt 2.500 andelshavere i et valgområde. Såfremt antallet af andelshavere i et valgområde er mindre end 2.500, så vil andelshaverne i stedet
skulle indgå i et andet valgområde.
Pr. den 1. december i det år, hvor der skal gennemføres valg i et valgområde, opgøres hvor mange
repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges i valgområdet. Dette antal kan variere fra år til år.
Hvert valgområde navngives som den kommune, valgområdet svarer til. Der er i alt 15 valgområder.

1.8 Valgområder

Antal mulige repræsentanter
Antal
Guldborgsund
Holbæk (inkl. Lejre)
Stevns
Faxe
Køge
Ringsted
Vordingborg
Kalundborg
Lolland
Næstved
Odsherred
Slagelse
Solrød
Roskilde
Sorø
I alt

14
13
4
7
11
7
11
12
8
11
13
8
4
8
6
137
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1.9 Hvor tit er der repræsentantskabsvalg?
Der afholdes valg i hver valggruppe hvert 4. år. Valg i valggrupperne afholdes forskudt, således at
der hvert år afholdes valg i valgområderne i én valggruppe. Valggrupperne er inddelt, så der hvert år
er nogenlunde lige mange antal pladser på valg.
I de kommende 4 år afholdes valg efter følgende plan:
Valggruppe 2 afholder i 2020
Valggruppe 3 afholder i 2021
Valggruppe 4 afholder i 2022
Valggruppe 1 afholder i 2023
Årstallet henviser til det år, hvor repræsentanterne indtræder i repræsentantskabet.

1.10 Hvordan informeres der om muligheden for opstilling?
Når det er muligt at stille op til repræsentantskabet, vil SEAS-NVE annoncere om muligheden for
opstilling, både via pressemateriale og annoncer. Der annonceres bredt i både trykte og digitale
medier, for at sikre at alle andelshavere i et valgområde har mulighed for at få information om opstilling og valg i det pågældende valgområde.
Annoncen vil bl.a. kunne indeholde følgende oplysninger:
• Oplysning om hvor der er valg.
• Information om hvor og hvordan man opstiller som kandidat.
• Tidsfrister for anmeldelse af kandidatur.
• Oplysning om at yderligere oplysninger kan findes på SEAS-NVEs hjemmeside.
• Oplysning om hvor man skal henvende sig med spørgsmål.

1.11 Hvordan stiller kandidaterne op?
Andelshavere, der ønsker at opstille til repræsentantskabet, skal oprette en kandidatprofil. Til det
formål stiller SEAS-NVE et opstillingsmodul til rådighed på hjemmesiden. Kandidaterne skal i modulet oprette en profil med følgende informationer: Navn, adresse, beskæftigelse, aftagenummer og
mailadresse.
Derudover skal kandidaterne skrive en kandidatpræsentation om hvorfor de ønsker at stille op, herunder deres mærkesager i forhold til repræsentantskabet.
Selve kandidatpræsentationen opdeles i to dele, hvor kandidaten i den ene kan skrive en ubegrænset tekst og evt. indsætte links til egen hjemmeside, Facebook eller LinkedIn profil mv., hvor den
anden er en kort præsentation på max. 300 anslag (inklusive mellemrum), som vil blive brugt i forbindelse med udsendelse af valgmateriale. (Se mere under 1.13 Hvordan informeres der om afstemningen).
Kandidaterne underskriver samtidig en samtykkeerklæring, hvor der gives tilladelse til, at navn, foto
og adresseoplysninger må offentliggøres i valgmaterialet og på selskabets hjemmeside.

1.12 Hvem kan være stillere?
Opstilling som kandidat kræver, at kandidaten skal have 10 andelshavere som stillere. Disse må
ikke selv stille op, og kan kun være stillere for en kandidat pr. valg. Stillerne behøver ikke være bosat i samme valgområde som kandidaten, men de skal være andelshavere i SEAS-NVE.
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Kandidaterne til repræsentantskabet har via opstillingsmodulet på SEAS-NVE’s hjemmeside mulighed for at sende en mail til potentielle stillere. I den mail er et link, der fører direkte ind til kandidatens profil og derfra kan stillerne godkende deres opbakning til den pågældende kandidat og dermed være stillere for kandidaten. Stillerlisten kontrolleres løbende for om stillerne er stemmeberettigede andelshavere, og når kandidaten har 10 godkendte stillere, er vedkommende opstillingsberettiget til valget.

1.13 Hvordan informeres der om afstemningen?
Hvis der ved udløb af tidsfristen for opstilling ikke er anmeldt flere kandidater i et valgområde, end
antallet af repræsentanter, der skal vælges, så er de opstillede kandidater automatisk valgt til repræsentantskabet. Hvis der er anmeldt flere kandidater, end der skal vælges, afholdes der valg i
valgområdet.
Valget annonceres bredt i de områder, hvor der skal stemmes.
En annonce vil bl.a. kunne indeholde følgende oplysninger:
• meddelelse om at der er valg
• henvisning til hvordan der stemmes
• afstemnings procedurer
• antallet af repræsentanter der skal vælges i valgområdet
• opfordring til at stemme
• henvisning til yderligere information på hjemmesiden
• tid, sted og indhold for et eventuelt informationsmøde
• frist for afgivelse af stemme.
Annonceringen vil blive understøttet af pressemateriale, nyheder via elektroniske medier samt eventuelt andet materiale, der kan profilere valget og fremme interessen for at stemme.

1.14 Hvordan informeres der om valget og hvordan stemmes der?
For at informere om valget udsendes valgmateriale til andelshaverne i de områder, hvor der kan
stemmes. Valgmaterialet fortæller kort om valgproceduren, om hvordan man stemmer og indeholder
derudover en liste over alle kandidaterne i det enkelte område med navn, billede og den korte udgave af kandidaternes valgtekst (se 1.11 Hvordan stiller kandidaterne op). Andelshaverne får sammen
med valgmaterialet også deres unikke afstemningskode.
Der er som udgangspunkt kun digital afstemning, men det er muligt at rekvirere en fysisk stemmeseddel, hvis der er behov for det. Stemmesedlen kan rekvireres hos den eksterne valgoperatør, enten via mail eller telefonisk henvendelse. Kontaktdetaljer om dette, findes på hjemmesiden.

1.15 Hvordan foregår afstemningen?
Afstemningen er anonym, og stemmeoptælling foretages af en ekstern valgoperatør. Kun korrekt
registrerede stemmer godkendes.
Efter stemmeoptællingen indtræder det antal kandidater, der har opnået flest stemmer ved valget,
svarende til det antal pladser, som valgområdet er berettiget til. Derudover vælges den kandidat, der
næstefter de valgte repræsentanter har fået flest stemmer, som suppleant. Det endelige resultat af
valget meddeles de opstillede kandidater per mail og efterfølgende udsendes en pressemeddelelse
om valgets afslutning. Samtidig offentliggøres resultatet på www.seas-nve.dk, hvor de nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer præsenteres.
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1.16 Hvornår indtræder repræsentanterne i repræsentantskabet?
De valgte repræsentanter indtræder i repræsentantskabet ved afslutningen af det førstkommende
repræsentantskabsmøde i april. Repræsentanter, der ikke genopstiller, eller repræsentanter, der
genopstiller og ikke opnår genvalg, udtræder ligeledes ved afslutningen af repræsentantskabsmødet
i april.
Hver af de 16 kommuner i forsyningsområdet kan udpege et repræsentantskabsmedlem. De kommunalt udpegede repræsentanter er udpeget sideløbende med den kommunale valgperiode, og
kommunerne skal derfor udpege nye repræsentanter efter hvert kommunalvalg, næste gang i 2021.

1.17 Hvordan afklares klager eller tvister?
SEAS-NVE har et valgudvalg, der består af formandskabet i SEAS-NVE A.m.b.A.. Valgudvalget
træffer endelig afgørelse om alle uafklarede forhold, spørgsmål og eventuelle klager, der måtte opstå i forbindelse med valgets gennemførelse. Efter behov kan valgudvalget indhente bistand fra selskabets advokat.

1.18 Tidsplan for det kommende repræsentantskabsvalg

Overordnet tidsplan for afholdelse af valg:
3. januar 2020 –
Opstillingsperiode, hvor kandidaterne har mulighed for at opstille og ind31. januar 2020
samle stillere. Opstilling og indsamling af stemmer sker elektronisk
1. februar 2020 SEAS-NVEs sekretariat udarbejder valgmaterialet på baggrund af de op28. februar 2020
stillede kandidater.
2. marts 2020
Udsendelse af valgmateriale til stemmeberettigede andelshavere.
2. marts 2020 Afstemningsperiode, hvor de stemmeberettigede andelshavere kan afgive
23 marts 2020
deres stemme elektronisk. Afstemningen lukkes den 23. marts kl. 23.59
Uge 13, 2020
Optælling af stemmerne
Uge 13, 2020
Offentliggørelse af resultatet
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Valget gennemføres i praksis af koncernsekretariatet i SEAS-NVE sammen med en ekstern valgoperatør, og de præcise datoer inden for ovennævnte rammer fastsættes konkret i forbindelse med
detailplanlægningen af den praktiske gennemførelse.
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