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Mød op og vælg dit nye lokalråd 17. november 
Tid og sted: Kl. 19.30-21.30 i Glassalen, Multihuset 

 
Lokalrådsvalg på borgermøde 17. november 
Til det sidste havde vi håbet at få tilstrækkeligt med kandidater til det kommende lo-
kalrådsvalg, som efter planen skulle afvikles samtidig med kommunalvalget 16. no-
vember 2021. For at kunne afholde et ordinært lokalrådsvalg skal mindst otte kandi-
dater stille op, så der kan vælges et lokalråd bestående af syv personer plus en sup-
pleant. Desværre nåede vi det ikke inden fristen, som ifølge vores vedtægter er 30 
dage før valget. 
Paragraf 3 i lokalrådets vedtægter har dog taget højde for, at der kan mangle kandi-
dater til et kommende lokalrådsvalg. Hvis det sker, kan valget afholdes ved et borger-
møde, som skal varsles 14 dage før valget. Sådan bliver det altså i år, og det afholdes 
i Multihuset 17. november kl. 19.30-21.30. 
 
Lokalrådet har besluttet, at opstilling og valg skal foregå således: 

1. Alle, der ønsker at stille op som kandidater til lokalrådet i den næste fireårige 
periode skal udfylde og sende en opstillingsblanket til lokalrådets mail-adresse: 
sejssvejbaek.lokal@gmail.com  og/eller anders.k979@gmail.com senest tirsdag 
2. november 2021 kl. 23.59. 

2. Alle udfyldte opstillingsblanketter offentliggøres på lokalrådets hjemmeside se-
nest 3. november.  

3. Valget foregår ved et borgermøde i Multihuset 17. november kl. 19.30-21.30. I 
valglokalet hænges opslag med alle kandidaternes opstillingsblanketter. 

4. For at være stemmeberettiget skal man have bopæl i området. Ved indgangen 
oplyser mødedeltagerne derfor deres adresse samtidig med at der udleveres 
stemmesedler.  

5. Afstemningen er skriftlig, og kun de fremmødte kan stemme. Alle kan stemme 
på to kandidater.  

6. Optælling af stemmer foretages af nuværende lokalrådsmedlemmer sammen 
med de opstillede kandidater. Se i øvrigt lokalrådets vedtægter.  

7. Valgt er de syv kandidater der har fået flest stemmer, se dog pkt.1. Øvrige er 
suppleanter i rækkefølge efter deres stemmetal.  

8. Valgresultatet offentliggøres så vidt muligt samme aften eller senest dagen ef-
ter på lokalrådets hjemmeside. Valgresultatet offentliggøres desuden i decem-
ber måneds nyhedsbrev. 

9. Husk at møde op og afgive din stemme! 
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