
 

Valgregler for delegerede i  Vestjylland Forsikring gs. 
 
 

1. 
 

De delegerede vælges af og blandt selskabets medlemmer. 
I nedenfor anførte valgkredse vælges mindst 30 og højst 50 delegerede. 
 
Forud for hvert valg af delegerede foretager bestyrelsen en fordeling af antallet af kandidater i 
hver af de nedennævnte valgkredse på grundlag af selskabets årspræmie pr. 1. oktober forud 
for valget. 
 

Valgkreds 1: Postnumrene 6800 – 6893. 
Valgkreds 2: Postnumrene 6900 – 6900. 
Valgkreds 3: Postnumrene 6920 – 6990. 
Valgkreds 4: Postnumrene 7000 – 7490. 
Valgkreds 5: Postnumrene 7500 – 7990. 
Valgkreds 6: Øvrige Jylland. 

 
2. 
 

Til delegeret kan kun vælges eller genvælges medlemmer, som på valgtidspunktet ikke er fyldt 
67 år, og som er bosiddende i vedkommende valgkreds og ikke har ansættelse i eller virker for 
andet konkurrerende forsikringsselskab. 
 

3. 
 

Stemmeberettiget er enhver, der senest den 1. marts før valget er blevet medlem af selskabet, 
og som er myndig og ikke ude af rådighed over sit bo. Hvert medlem har én stemme. 
Stemmeafgivningen er skriftlig og udøves, hvor det pågældende medlem har bopæl eller 
hjemsted. 
 

4. 
 

Valg af delegerede foregår efter følgende regler: 
 
a. I april måned før valgperiodens udløb bekendtgøres det i Ringkjøbing Amts Dagblad samt 

andre af bestyrelsen valgte dag- og distriktsblade, at opstilling af nye kandidater til det 
forestående valg kan ske ved anmeldelse til direktøren inden 14 dage efter 
bekendtgørelsen. Anmeldelsen skal være underskrevet af mindst 25 medlemmer i den 
pågældende valgkreds. For opstilling til genvalg er anmeldelse dog ikke nødvendig. 
Endvidere kan bestyrelsen stille forslag om kandidater. 

b. Er der ikke opstillet flere kandidater end svarende til antallet af ledige poster, anses den 
eller de opstillede uden videre for valgt. 

c. Er der til en post ingen kandidater opstillet, vælger bestyrelsen et valgbart medlem til 
posten. 

d. Overstiger antallet af kandidater antallet af ledige poster, bekendtgøres det i maj måned i 
de ovenfor under a. omtalte blade, at enhver stemmeberettiget kan rekvirere en 
stemmeseddel inden 14 dage. Stemmesedlen forsynet med medlemmets underskrift, 
indsendes til direktøren, hvem den skal være i hænde senest 5 dage efter ovennævnte 
frists udløb. 

e. De ledige mandater besættes i rækkefølge efter antallet af stemmer. Står stemmerne lige, 
afgøres valget ved lodtrækning af bestyrelsen. Derefter offentliggøres valgets resultat i de 
samme blade, som omtalt under a. 

f. En valgperiode er fire år og starter umiddelbart efter, valget har fundet sted. 
g. Valgenes gyldighed afgøres af de delegerede. 


