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Grundlag for valget i Vedtægter for Sejs-Svejbæk Lokalråd: 
§ 3 

Lokalrådet består af 7 medlemmer, valgt for 4 år ad gangen samtidig med valg til Byrådet. 

Alle, der har stemmeret ved kommunalvalget og har bopæl i området på valgdagen, er 

valgbare. Dog er medlemmer af og/eller kandidater til Folketinget, Regionsrådet og Byrådet 

ikke valgbare. Navne på kandidater afleveres til lokalrådet senest 30 dage før 

valgdatoen. Herefter offentliggøres kandidatnavnene 14 dage før valget. I tilfælde 

af, at der er færre end 8 kandidater, foregår valget på et offentligt annonceret 

borgermøde. 

 

§ 4 

Stemmeafgivning kræver personligt fremmøde. Ved valget kan afgives stemme på en eller to 

kandidater. De 7 kandidater, der opnår højeste stemmetal, er valgt som lokalrådsmedlemmer, 

de næstfølgende 7 kandidater står til rådighed som suppleanter i den rækkefølge, som deres 

stemmetal berettiger til. Ved stemmelighed trækkes lod om placeringen. Alle, der er fyldt 16 

år og har bopæl i området på valgdagen, har stemmeret. 

 

Tidspunkt  Emne Ansvarlig 

Februar/marts  Annoncering af valgår på borgermøde, rekruttering 

 Valgåret nævnes i nyhedsbrev 

 

August  Ansøgning om tilladelse til at afholde valg i 
Multihuset (tjek med forpagter mht. lokale først) 

 Bestilling af stemmeboks og stemmeurne 

 Opstilling annonceres i nyhedsbrev, Facebook, 
hjemmeside mv. 

 

September  Opstillingsblanket udarbejdes og gøres tilgængelig 

 Kandidater søges på alle planer 

 Information i nyhedsbrev, Facebook, hjemmeside mv 

 

Oktober  Slutspurt mht. kandidater 

 Kandidatmøde – hvad indebærer lokalrådsarbejde 

 Lokalrådsmøde med opsamling af kandidater (evt. 
beslutning om indkaldelse til borgermøde med valg) 

 Kontakt til kandidater mht. information, valg mv. 

 Opstillingsblanketter med kandidatinformation 
offentliggøres = valgmateriale 

 Information i nyhedsbrev, Facebook, hjemmeside mv 

 

November  Udarbejdelse af det resterende valgmateriale: 
o Valgplakat 
o Valgbog (en særskilt udfordring, NB*) 
o Stemmeseddel 
o Optællingsmateriale 
o Bemandingsplan (både siddende lokalråd og 

nye kandidater) 

 Hente stemmeboks og stemmeurne 

 Aftale forplejning med Multihusets forpagter 

 Information i nyhedsbrev, Facebook, hjemmeside mv 
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Valgdagen  Opsætning af valgstedet, valgopslag mv. kl. 8-9 

 Valgslik på bordet 

 Fordeling af posterne (min. to til stede): 
o Vælgerregistrering og udlevering af 

stemmeseddel 
o ”Indfangning” af borgere 

  Pauser fordeles jævnt mellem de tilstedeværende 

 Valghandling 

 Efter afslutningen af valget kl. 20 skal stemmerne 
tælles op, det gør det siddende lokalråd og de nye 
kandidater sammen. 

 Sammensætningen af det nye lokalråd offentliggøres 
på Facebook og hjemmeside samt i næste 
nyhedsbrev 

 

December  Evaluering af valget 

 Konstituerende møde i det nye lokalråd 

 Information i nyhedsbrev, Facebook, hjemmeside mv 

 

 
*Valgbog: Sejs-Svejbæk Lokalråd brugte sider fra en telefonbog ved valget i 2013.  
Det er besværligt og tidskrævende at tage kopier af sider med lokale vejnavne. Den nyeste 
telefonbog er udgivet i maj 2016, dvs. de nyeste oplysninger er ca. 1½ år gamle, når valget finder 
sted, og listerne tager ikke højde for nye veje og udstykninger.  
Til- og fraflyttere kan vi ikke fange på den måde og heller ikke hvor mange der bor på adressen. 
Navnene på dem, der stemmer, bliver registreret ved et kryds på adressen. Vi kræver ikke ID på 
vores vælgere, så i teorien kunne valgsnyd forekomme. 
På temamødet for lokalråd den 27. april 2017 blev Nærdemokratikoordinator Jette forespurgt om 
muligheden for at få en liste med adresser og husnumre, uden persondata. 
30. april 2017/Helle Præsius Busk 
 


