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Vejledning om valg til bestyrelsen i Tænketanken 
Demokratisk Erhverv 
 
Sammensætning af bestyrelsen 
Bestyrelsen varetager Tænketankens interesser og er Tænketankens øverste myndighed mellem 
generalforsamlinger. Bestyrelsesmedlemmer repræsenterer Tænketankens interesser fremfor 
deres personlige interesser eller interesserne for de organisationer, de leder eller besidder 
tillidsposter i. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsens medlemmer vælges blandt personer, som er aktive i en medlemsorganisation, der 
indstiller dem. Antallet af bestyrelsesmedlemmer er 10: 4 bestyrelsesmedlemmer indstillet af større 
medlemmer, 4 bestyrelsesmedlemmer indstillet af mindre medlemmer og 2 bestyrelsesmedlemmer 
i den frie kategori indstillet af medlemmer enten i den store eller mindre kategori. Hvert år vælges 2 
bestyrelsesmedlemmer indstillet af større medlemmer, 2 bestyrelsesmedlemmer indstillet af 
mindre medlemmer og 1 bestyrelsesmedlem indstillet af enten store eller mindre medlemmer.  
 
Sondringen mellem større og mindre medlemsorganisationer er fastsat i foreningens 
kontingentnøgle. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges i forskudte perioder for 2 år ad gangen. Det tilstræbes således, 
at halvdelen er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år. 
 
Bestyrelsen har to suppleanter. 

• For bestyrelsesmedlemmer valgt blandt personer indstillet fra kategorien af større 
medlemsorganisationer for en periode på 2 år. Suppleanten vælges blandt personer, som 
opfylder samme krav om at være aktiv i en større medlemsorganisation, der indstiller dem. 

• For bestyrelsesmedlemmer valgt blandt personer indstillet fra kategorien af mindre 
medlemsorganisationer vælges en suppleant for en periode på 2 år. Suppleanten vælges 
blandt personer, som opfylder samme krav om at være aktiv i en mindre 
medlemsorganisation, der indstiller dem. 

 
Opstilling til bestyrelsen og frister 
Alle personer, der er aktive i en af Tænketankens medlemsorganisationer og indstillet af ledelsen i 
denne medlemsorganisation, er valgbare. Aktive personer er i udgangspunktet enten personer 
med en tillidspost eller ansættelse, men afgøres i sidste instans af medlemmets egen ledelse. 
Enhver der ønsker at deltage i Tænketankens bestyrelsesarbejde opfordres til at opstille uanset 
køn, etnicitet, geografisk bopæl og alder.  
 
Personer, som ønsker at blive opstillet eller blive genopstillet til bestyrelsen, skal skriftligt meddele 
deres opstilling over for bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Personen skal være 
indstillet af en medlemsorganisation, som personen er aktiv i. 
 
De opstillede personer modtager en opstillingsblanket, som de bedes udfylde med navn, billede, 
kompetencer og motivation mm. 
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En oversigt over de opstillede kandidater med data fra opstillingsblanketterne udsendes til alle 
medlemsorganisationer senest 7 dage før generalforsamlingen. Udsendingen foregår til de 
kontaktpersoner, som medlemsorganisationen har angivet til Tænketanken ved medlemskab eller 
ved senere angivelse af kontaktinformation. 
 
Generalforsamlingens indkaldelse og varsling 
Valg til Tænketankens bestyrelse foregår på den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen 
indkaldes med 2 måneders varsel. Af indkaldelsen fremgår det hvor mange bestyrelsespladser, 
der kan afholdes valg til.  
 
Stemmeafgivning til valg af bestyrelsen 
På generalforsamlingen har alle medlemsorganisationer stemmeret under forudsætning af, at de 
ikke er i kontingentrestance. Iværksættermedlemmer og associerede medlemmer har ikke 
stemmeret. 
 
Generalforsamlingen vælger et stemmeudvalg bestående af 2 personer, som bistår dirigenten ved 
afstemninger. Valg til stemmeudvalget foregår ved håndsoprækning. Det tilstræbes, at 
stemmetællere ikke repræsenterer medlemmer, der har opstillet kandidater til bestyrelsesvalget. 
 
Ved bestyrelsesvalget præsenterer de opstillede personer sig kort for generalforsamlingen. 
 
Herefter gennemføres afstemningen. Bestyrelsesvalget foregår ved følgende metode: 
 
Hvert medlem får udleveret en stemmeseddel med kandidater opstillet i hhv. kategorien af store og 
små medlemmer. Medlemmerne skal stemme på en over halvdelen af det samlede antal pladser 
på valg. 
 
En stemme skal afgives i kategorien af kandidater indstillet af mindre medlemmer, en stemme skal 
afgives i kategorien af kandidater indstillet af større medlemmer og en stemme skal afgives i enten 
kategorien af kandidater indstillet af større eller mindre medlemmer. 
 
Stemmer tælles op således: Blandt kandidater indstillet af store medlemmer vælges de to 
kandidater med størst stemmetal. Blandt kandidater indstillet af mindre medlemmer vælges de to 
kandidater med størst stemmetal. Derefter vælges den frie plads efter hvilken kandidat, der har 
fået flest stemmer uafhængigt af om vedkommende er indstillet af medlemmer i den store eller 
mindre kategori. 
 
Stemmeafgivelsen foregår samtidigt. 
 
Dernæst afvikles valgene til suppleanter: 
 

a) Valg af suppleant indstillet af større medlemmer. Der vælges 1 suppleant i lige år, ved 
vakance foretages valg for den resterende valgperiode. 
 

b) Valg af suppleant indstillet af mindre medlemmer. Der vælges 1 suppleant i ulige år, ved 
vakance foretages valg for den resterende valgperiode.  

 
 
 



 
 

Jernbanegade 4 - 1608 København V // info@demokratiskerhverv.dk // www.demokratiskerhverv.dk 
 
 

 
 

 

Ved stemmelighed foretages omvalg mellem kandidater med lige stemmetal i det omfang, det har 
betydning for bestyrelsens sammensætning. 

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanten i dennes sted indtil den besatte post 
igen er på valg. Afgår et bestyrelsesmedlem indstillet af større medlemmer indtræder suppleanten 
indstillet af større medlemmer. Afgår et bestyrelsesmedlem indstillet af mindre medlemmer 
indtræder suppleanten indstillet af mindre medlemmer. Dette er uanset om det udtrædende 
bestyrelsesmedlem er valgt på de faste eller frie pladser. Er der kun en suppleant tilbage ved 
vakance af en bestyrelsespost, indtræder denne i bestyrelsen uanset tilhørende medlemskategori. 
 
Såfremt det medlem, der har indstillet et bestyrelsesmedlem, melder sig ud af Tænketanken, 
fratræder det pågældende bestyrelsesmedlem sin post i bestyrelsen fra udmeldingsdatoen. 

Ved afstemning til bestyrelsesvalg skal der afgives et antal stemmer i overensstemmelse 
med følgende: 
● Ved valg til 1 ledig plads skal man stemme på 1 kandidat. 
● Ved valg til 2 ledige pladser skal man stemme på 1 kandidat. 
● Ved valg til 3 ledige pladser skal man stemme på 2 kandidater. 
● Ved valg til 4 ledige pladser skal man stemme på 3 kandidater. 
● Ved valg til 5 ledige pladser skal man stemme på 3 kandidater. 
● Ved valg til 6 ledige pladser skal man stemme på 4 kandidater. 
● Ved valg til 7 ledige pladser skal man stemme på 4 kandidater. 
● Ved valg til 8 ledige pladser skal man stemme på 5 kandidater. 
● Ved valg til 9 ledige pladser skal man stemme på 5 kandidater. 
● Ved valg til 10 ledige pladser skal man stemme på 6 kandidater. 
● Ved valg til 11 ledige pladser skal man stemme på 6 kandidater. 
● Ved valg til 12 ledige pladser skal man stemme på 7 kandidater. 
 
Hvis en stemmeseddel indeholder for få eller for mange stemmer, er den ugyldig, og eventuelle 
stemmer indgår ikke i optællingen. 

Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt beklæde posten i seks på hinanden følgende valgperioder, 
hvorefter de ikke er valgbare til bestyrelsen i minimum en valgperiode. I denne karensperiode vil 
ingen anden person kunne indstilles af medlemmer, som har indstillet bestyrelsesmedlemmet i de 
seks valgperioder forud for karensperiode. 

 
Fuldmagt 
Alle medlemsorganisationer i Tænketanken kan afgive stemme ved fuldmagt. Fuldmagter skal 
meddeles skriftligt senest en time før mødets start til sekretariatet på info@demokratiskerhverv.dk. 
Fuldmagter skal være underskrevet af en repræsentant fra den medlemsorganisation, som afgiver 
fuldmagten, og skal entydigt specificere, hvilken medlemsorganisations repræsentantfuldmagten 
gives til. 
 
Standardblanketter til afgivelse af fuldmagt udsendes sammen med materialet 7 dage før 
generalforsamlingen og vil være at finde på Tænketanken Demokratisk Erhvervs hjemmeside. 
Fuldmagter kan afgives ved brug af standardblanketten eller ved anden form. 
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Tidlig afgang fra generalforsamling 
Såfremt en medlemsorganisation forlader generalforsamlingen før stemmeafgivning, skal 
sekretariatet kontaktes, og udleverede stemmesedler afleveres inden afgang.  
 
Konstituering af bestyrelse 
Bestyrelsen konstituerer sig med forperson og 1-2 næstforpersoner. Der skal som minimum sidde 
et medlem fra henholdsvis den store og et medlem fra den lille medlemskategori i forpersonskabet. 
Den afgående forpersons stemme er ikke afgørende ved konstitution af bestyrelsen. 
 
Mangfoldighed 

“Tænketanken Demokratisk Erhverv betragter mangfoldighed som en vigtig forudsætning for 
nytænkning, udvikling og risikominimering i Tænketanken. Derfor opfordres 
medlemsorganisationer til at indtænke repræsentation i forhold til b.la. køn, etnicitet, geografisk 
bopæl, alder, kompetencer og brancheindsigt i valget af bestyrelsesmedlemmer.” 


