
Vil du have  
indflydelse  
på fremtidens 
realkredit?
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Valg i  
Forenet  
Kredit

Hvert år afholdes der valg til repræsen-
tantskabet, som er den øverste myndig-
hed i Forenet Kredit. Det er kunderne i 
Nykredit og Totalkredit, der vælger  
 medlemmer af repræsentantskabet. 
For at sikre en geografisk spredning 
blandt repræsentanterne bliver valgene 
blandt kunderne i Nykredit og Totalkredit 
afholdt på skift i foreningens syv valgom-
råder. På denne måde er hele Danmark 
en del af foreningens repræsentantskab. 
Valgene blandt kunderne i Nykredit og 
Totalkredit er ligeledes delt op i to valg-
grupper: privat og erhverv. Foruden de 
repræsentanter der er valgt af kunderne, 
er der  repræsentanter, som bliver 
valgt blandt Nykredit og Totalkredits 
obligationsejere. Obligationsejerne er 
en forudsætning for at kunne udstede 
realkreditlån og er derfor også en vigtig 
del af foreningens repræsentantskab. 
Blandt obligationsejerne er der ligeledes 
valg hvert år. Dette valg sker ved at brev-
stemme og er landsdækkende.

Valget til repræsentantskabet er  
fundamentet i foreningens demokrati,  
og som repræsentantskabsmedlem  
besidder man et vigtigt hverv. Derfor 
er det vigtigt for foreningen, at valgene 
foregår på et oplyst grundlag. For at  
sikre det har foreningen et fremmøde- 
demokrati, hvor man som stemme- 
berettiget skal møde op på foreningens 
valgmøder for at afgive sin stemme.

På valgmøderne skaber foreningen ram-
merne for en god aften i demokratiets 
tegn, hvor der er mulighed for at blive 
klogere på de enkelte kandidater, før der 
stemmes. Vi slutter aftenen af med et let 
måltid.

Valget blandt obligationsejerne foregår  
ved at brevstemme digitalt, da  
obligationsejerne modsat de stemme- 
berettigede til medlemsvalget ikke har  
en geografisk tilknytning.

I 9 skal der være valg i valgområde V, 
som dækker det østjyske område fra  
Horsens til Ebeltoft og fra Århus til  
Silkeborg samt Samsø.

Dette kandidatkit har til formål at hjælpe 
dig, der ønsker at stille op som kandidat 
til vores repræsentantskab.

Vi gør opmærksom på, at kandidatkittet 
er vejledende, og at de præcise regler 
fremgår af foreningens valgregulativ og 
vedtægter.
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Introduktion  
til valg 09 

Vi har delt  
kandidatkittet  
ind i tre dele:

I 9 afholder foreningen valg blandt 
kunderne i Nykredit og Totalkredit i  
valgområde V. Det er det område, som 
dækker Østjylland fra Horsens til Ebeltoft 
og fra Århus til Silkeborg samt Samsø.

Der skal vælges 4 repræsentantskabs-
medlemmer til valggruppe privat og  
4 til valggruppe erhverv blandt  
foreningens medlemmer som er  
kunderne i Nykredit og Totalkredit.

Valgene finder sted på valgmøder  
om aftenen den . marts i hhv.  
Skanderborg, Ebeltoft og på Samsø.

Alle stemmeberettigede medlemmer 
modtager en besked i e-boks vedrørende 
deltagelse i valget.

.
Hvem kan blive  
kandidat, og  
hvilke regler  
gælder der?

Side 9 Side - Side 4-

.
Sådan  
bliver du  
kandidat

.
Værktøjer og  
nyttig viden til 
kandidater

Følgende kommuner er en del af valgområde V 
(Østjylland)
Favrskov, Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg,  
Syddjurs og Aarhus.

Obligationsejer
For at lette overblikket i kandidatkittet er de afsnit,  
som kun vedører obligationsejervalget, markeret med dette ikon. 

Obligationsejer
Udover de medlems- 
valgte skal der vælges  
 obligationsejere. 
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Valgets
forløb

Valgets udskrivelse
Den . januar udskriver Forenet Kredit 
valg til repræsentantskabet. Det gør vi 
ved at indrykke annoncer i dagblade. 
Derudover sender vi et brev via e-Boks  
til alle stemmeberettigede kunder i 
Nykredit og Totalkredit. Det anbefales 
derfor, at du holder øje med din e-Boks 
den . januar, hvis du vil deltage i  
foreningens valg til repræsentantskabet.

Fra valgets udskrivelse den . januar vil 
du have mulighed for at deltage i valget.

Hvis du ønsker at stille op som kandidat,  
kan du fra den . januar, udfylde en  
kandidaterklæring og oprette en profil  
på vores hjemmeside. Vi vil selvfølgelig 
opfordre dig til at gøre dette så hurtigt 
som muligt, så du kan komme i gang 
med at kommunikere om dit kandidatur 
og evt. samle stillere.

Vil du være stiller for en kandidat,  
deltage på valgmødet eller afgive  
fuldmagt til en der deltager på et  
valgmøde, er det også fra den . januar.

Deadline for  
kandidatopstilling
Den 5. februar er der deadline for kan-
didatopstilling. Det betyder, at der er 
sidste frist for at udfylde kandidaterklæ-
ringen på vores hjemmeside samt samle 
stillere. Det er derfor vigtigt, at du på 
dette tidspunkt har samlet 5 stillere. 
Hvordan du gør dette, kan du læse mere 
om her i kandidatkittet i del .

Offentliggørelse  
af kandidater og  
indkaldelse til valgmøder 
Efter vi har modtaget alle kandidat- 
erklæringerne og stillerne, kontrolleres 
det, at du er opstillingsberettiget  
(se side  for kriterier). Når dette er 
sket, offentliggør vi den 9. februar alle  
de kandidater, som har opnået et  
kandidatur til repræsentantskabet.

Frist for tilmelding  
til valg
Herefter har alle, der ønsker at stemme 
til valget, mulighed for frem til den  
. marts at tilmelde sig et valgmøde eller 
alternativt afgive fuldmagt til en, der  
deltager på et valgmøde, hvis man ikke 
selv kan møde op. Efter den . marts kan 
du ikke længere tilmelde dig et valgmøde 
eller afgive fuldmagt. Efter den . marts, 
vil du modtage dit adgangskort pr.  
e-mail. Her kan du også se, hvis du har 
modtaget fuldmagter.

Valgmøder
For valgområde V i Østjylland bliver der 
afholdt valgmøder den . marts i Skan-
derborg, Ebeltoft og på Samsø.

Du kan selv vælge, hvilket af de tre  
valgmøder du deltager i.
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. januar 09
Valgudskrivelse

5. februar
Deadline 
for kandidatopstilling

9. februar
Offentliggørelse af  
kandidater og indkaldelse 
til valgmøder

7. marts
Frist for  
tilmelding til valg

. marts
Valg i valgområde V,
Østjylland og frist  
for at stemme til  
obligationsejervalget. 

. marts
Repræsentantskabs- 
møde

8. december 08
Deadline  
for etablering 
af engagement

Er du obligationsejer?
Hvis du er obligationsejer, foregår afstemningen ved digital  
brevafstemning. Som obligationsejer har du fra den 9. februar  
og frem til den . marts kl. . til at afgive din stemme.



9

. del: 
Hvem kan  
blive  
kandidat?
For at blive kandidat skal du på den 
sidste bankdag i året forud for valget 
opfylde kriterierne for at være stemme- 
berettiget til Forenet Kredit.

Kriterier for  
at være stemmeberettiget 
 Du har et realkreditlån i Nykredit  

 Realkredit 

 Du har et realkreditlån i Totalkredit

 Du har mindst 5. kr i 
 indlån/udlån i Nykredit Bank

 Du har et prioritetslån, der er over- 
 draget til Totalkredit eller Nykredit  
 Realkredit

Hvor kan du stille op?
Du kan stille op til medlemsvalget i det 
valgområde, hvor du har fast bopæl eller 
i det valgområde, hvor du har et real- 
kreditlån i Nykredit eller Totalkredit. 

Er du erhvervskunde?
Som erhvervskunde i Nykredit eller Total-
kredit kan et medlem af virksomhedens 
ledelse repræsentere virksomheden og 
stille op i det valgområde, hvor virksom-
heden har hjemsted eller i det valg- 
område, hvor virksomheden har et real-
kreditlån i Nykredit eller Totalkredit.

To valggrupper
Ved medlemsvalget til repræsentant- 
skabet skal der vælges repræsentanter 
fra de to valggrupper:

Privat
Der skal i 9 vælges i alt 4 repræsen-
tanter blandt privatkunderne i Nykredit
og Totalkredit.

Erhverv
Der skal i 9 vælges i alt 4 repræsen-
tanter blandt erhvervskunderne i  
Nykredit eller Totalkredit.

Du vælger selv, om du vil stille op i valg-
gruppen Privat eller Erhverv uanset, 
hvilken type engagement du har. Dvs. at 
du f.eks. som privatkunde godt kan stille 
op i valggruppe Erhverv og omvendt.

Ekstra krav til kandidater
Udover medlemskriterierne skal du som 
kandidat desuden være opmærksom på:

 At du ikke må være fyldt  år inden  
 . januar 9

 Du må kun være opstillet til ét valg  
 i Forenet Kredit

 At alle dine forfaldne ydelser til  
 Nykredit eller Totalkredit skal være  
 betalt for de seneste  måneder

For at blive godkendt som kandidat  
skal du have valgret og have indsamlet 
5 stillere.

8

Obligationsejer
For at stille op som kandidat til valget blandt obligationsejere skal du 
eje obligationer eller andre værdipapirer udstedt af Nykredit eller Total-
kredit for min. 5. kr. på den sidste bankdag i året forud for valget.  
Til valg 9 er sidste bankdag den 8. december 8.
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. del:  
Sådan  
bliver du  
kandidat

Første skridt for at blive kandidat og 
kunne blive valgt til foreningens repræ-
sentantskab er at udfylde en kandidater-
klæring. Den finder du på Forenet Kredits 
hjemmeside.

Husk at være opmærksom på, hvilken 
valggruppe du ønsker at stille op i.
Samtidig med at du udfylder din  
kandidaterklæring, vil du blive meldt  
ind i foreningen.

I forbindelse med udfyldelsen af kan-
didaterklæringen vil du få mulighed for 
at oprette en profil på Forenet Kredits 
hjemmeside.

På profilen vil du blive opfordret til at 
svare på følgende spørgsmål:

) Hvorfor stiller du op til  
 repræsentantskabet?

) Hvad er dine mærkesager?

) Hvad er det vigtigste, foreningen 
 skal fokusere på i fremtiden?

4) Fortæl om dig selv (fritekst profil)

Ud over spørgsmålene har du mulighed 
for at indsætte et billede og links til dine 
sociale medieprofiler.

På side  kan du læse gode råd til, hvor-
dan du kan få et godt portrætbillede.

Opfylder du kriterierne for at blive kandidat, kan du begynde at forberede dit kandidatur.

For at blive valgt til repræsentantskabet er der tre trin, du skal igennem:

Din profil vil være et værktøj for at hjælpe 
dig videre igennem valget og giver dig 
mulighed for, at du kan kommunikere 
om dit kandidatur. Til valgmøderne vil 
foreningen ligeledes bruge profilerne til 
at præsentere alle kandidater. Det anbe-
fales derfor, at du også opretter en profil 
i forbindelse med din kandidateklæring. 
Du kan allerede nu begynde at overveje, 
hvad dine mærkesager skal være. Når du 
har indsendt din kandidaterklæring, kon-

trolleres det, at du har mulighed for at 
stille op til det valg, du ønsker. Herefter 
offentliggør vi din profil på hjemmesiden, 
og du har mulighed for at finde stillere, 
som støtter dit kandidatur.

Vær opmærksom på, at vi først endeligt 
godkender dit kandidatur efter fristen for 
at finde stillere, som er den 5. februar.

.
Find 5 stillere  
som støtter  
dit kandidatur

.
Overbevis kunderne i 
Nykredit og Totalkredit 
om, at de skal stemme 
på dig

.
Udfyld en  
kandidaterklæring  
på Forenet Kredits  
hjemmeside

. Udfyld en kandidaterklæring 

Hvorfor: Hvorfor stiller 
du op til repræsentant- 
skabet? Hvad er dine 
mærkesager?

Hvordan: Hvordan vil 
du bruge din indflydelse, 
hvis du bliver valgt?

Hvad: Hvad vil du 
konkret gerne opnå med 
en plads i repræsentant-
skabet?

Vær skarp i din kommunikation 
Når du skal promovere dig selv og fortælle om dit kandidatur, kan det være en hjælp at 
tage udgangspunkt i disse tre spørgsmål:

Hvorfor

Hvordan

Hvad
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For at blive kandidat til valget skal 
mindst 5 stillere støtte dig som kandi-
dat.

En stiller er en stemmeberettiget kunde i 
Nykredit eller Totalkredit med stemmeret 
i samme valgområde og valggruppe, som 
du ønsker at stille op i, og som peger på 
dig som kandidat. Ønsker du f.eks. at 
blive kandidat i Østjylland i valggruppen 
Privat, skal dine stillere altså også have 
stemmeret i dette valgområde og i denne 
valggruppe.

Hvis du opfylder kriterierne for at stille 
op som kandidat, har fundet 5 stillere 
og er blevet endeligt godkendt som  
kandidat, vil du være en af de kandida-
ter, som der kan stemmes på til valg- 
møderne.

Selve valget til foreningens repræsen-
tantskab bliver afholdt på valgmøder i  
de valgområder, hvor der er valg. I  
Østjylland afholder foreningen tre valg-
møder på samme tid. På den måde bliver  
valgene mere tilgængelige og lettere at 
deltage i. 

Krav til dine stillere
Det er afgørende for at blive kandidat til 
repræsentantskabet, at du finder mini-
mum 5 stillere, som peger på dig som 
kandidat. Det gælder uanset, hvilken 
gruppe du stiller op i.

Dine stillere skal skal på den sidste  
bankdag i året forud for valget opfylde et 
af valgretskriterierne for Forenet Kredit. 

De skal have stemmeret i det valgområde 
du stiller op i. Ønsker du f.eks. at blive 
kandidat i Østjylland i valggruppe Privat, 
skal dine stillere også have valgret i dette 
område og i denne valggruppe.

Til valgmøderne bliver kunderne i  
Nykredit og Totalkredit inviteret til at 
komme og stemme. Som kandidat vil du 
på valgmødet få lejlighed til at præsen-
tere dig selv og kort fortælle, hvorfor du 
skal vælges ind i repræsentantskabet. 
Det kan derfor være en god ide at øve 
dette på forhånd.

Alle stemmeberettigede kunder i Nykre-
dit og Totalkredit har én stemme hver. 
Det er muligt at afgive fuldmagt til et 
andet medlem med stemmeret i samme 
valgområde og valggruppe som en selv. 
Intet medlem kan dog bære mere end  
6 fuldmagter.

Vil du være stiller?
Hvis du vil være stiller for en kandidat, så 
skal du logge dig ind på foreningens valg-
system. Det gør du via et link på forenin-
gens hjemmeside: www.forenetkredit.dk

Du kan være stiller for én kandidat i hver 
valggruppe, hvor du selv kan stemme. 

På valgmødet kan man stemme på det 
antal kandidater, der skal vælges. Dvs. 
hvis der i et valgområde skal vælges fire 
kandidater, kan man stemme på op til 
fire kandidater. De kandidater, der får 
flest af de afgivne stemmer, vil blive valgt 
til foreningens repræsentantskab.

. Find mindst 5 stillere . Bliv valgt

Obligationsejere skal eje obligationer eller andre værdipapirer udstedt 
af Nykredit eller Totalkredit for min. 5. kr. på den sidste bankdag i 
året forud for valget.

Obligationsejere, der stiller op, har brug for 5 stillere på samme måde 
som til medlemsvalget. 

For at være stiller til obligationsejervalget skal der på årets sidste bank-
dag være obligationer i depotet for minimum 5. kr.. Investeringer i 
investeringsforeninger, selv om de er obligationsbaserede, tæller ikke. 

En stiller kan støtte en kandidat i hver valggruppe, hvor de selv kan 
stemme.

Obligationsejere har ikke på samme måde en tilknytning til et område, 
og valget er derfor landsdækkende hvert år. 

Afstemningen foregår ved elektronisk brevstemme i valgsystemet. 

Der kan stemmes på det antal kandidater der skal vælges, dvs.  i 9. 
Du skal altså afgive mellem  og  stemmer. 

Valget lukker klokken  den . marts, og valgresultatet bliver offentlig-
gjort på foreningens hjemmeside og til valgmødet i Østjylland.
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. del:  
Nyttig viden  
og værktøjer  
for dig som kandidat

Foreningens valgsystem åbner  
samtidig med valgets udskrivelse den  
. januar 9. Valgsystemet udbydes  
af VP investor services, og det er  
igennem valgsystemet, at du som  
stemmeberettiget kan:

 Tilmelde dig et valgmøde

 Være stiller for en kandidat

 Afgive fuldmagt

 Se antallet og navne på stillere

 Se antallet og navne på  
 fuldmagtsgivere

Alle stemmeberettigede kunder i Nykre-
dit og Totalkredit modtager ved valgets 
udskrivelse den . januar en besked i 
e-boks om login til valgsystemet.

OBS: Hvis du ikke før har accepteret, at 
Forenet Kredit må sende post til dig i 
e-Boks, vil du blive spurgt, om du ønsker 
at modtage post fra Forenet Kredit, inden 
du kan se brevet.

I valgsystemet kan du løbende følge med 
i, om du har tilmeldt dig et valgmøde, 
hvem du har modtaget fuldmagter fra og 
hvis du er kandidat, kan du se, hvem og 
hvor mange stillere, du har. På den måde 
kan du altid følge med i dit valg. 

På foreningens hjemmeside vil der være 
en valgsektion. Her vil du kunne læse 
meget mere om valgene til repræsen-
tantskabet.

Som kandidat vil du i forbindelse med, 
at du afgiver din kandidaterklæring, på 
foreningens hjemmeside, få mulighed 
for at oprette en kandidatprofil. Alle 
kandidater og deres kandidatprofiler vil 
fremgå på foreningens hjemmeside, og 
det vil således være nemt at danne sig et 
overblik over hvem, som stiller op.

Det er kun stemmeberettigede kunder i 
Nykredit og Totalkredit samt stemme- 
berettigede obligationsejere, der kan 
logge på foreningens valgsystem. Hvis 
du mod forventning ikke kan logge på, 
eller kender nogle, som ikke kan logge 
på, skal de henvende sig til foreningens 
sekretariat. Af hensyn til beskyttelsen 
af persondata er det vigtigt, at det er 
den pågældende person, henvendelsen 
drejer sig om, der henvender sig.

I valgsystemet vil du trinvist blive guidet 
igennem systemet. Hvis du har spørgs-
mål kan du altid kontakte foreningens 
sekretariat.

Login til valgsystem
Privatkunder i Nykredit og Totalkredit 
kan logge på systemet ved at bruge deres 
nem-ID.

Erhvervskunder i Nykredit og Totalkreidt 
kan logge på systemet ved at bruge et 
unikt ID og adgangskode, som de har 
modtaget i e-boks.

Foreningens valgsystem Valghjemmeside

Obligationsejer
For at en obligationsejer kan være stiller for dig, skal vedkommende 
først logge ind på valgsystemet ved at bruge deres Nem-ID.

Hvis en obligationsejer, ikke kan logge ind, skal vedkommende  
henvende sig til VP Investor Services: vpinvestor@vp.dk,  
som vil kontrollere valgretten.

Herefter vil obligationsejeren få tilsendt et unikt login til valgsystemet, 
hvor det er muligt at støtte en kandidat. 
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Vi er foreningen der ejer det meste af 
Nykredit og Totalkredit. Vi arbejder for 
at sikre boligejerne stabile boliglån i hele 
landet – både nu og i fremtiden.

Vores formål er at være hovedaktionær 
i Nykredit-koncernen, der bl.a. består 
af Nykredit Realkredit, Nykredit Bank 
og Totalkredit. Herigennem driver vi 
realkreditvirksomhed og anden finansiel 
virksomhed til gavn for kunderne på et 
finansielt bæredygtigt grundlag.

Nykredit er Danmarks største kreditgiver 
og har siden 85 ydet boliglån til dan-
skerne. Udlånene er primært realkredit-
lån, som er en unik lånetype i Danmark.

Forenet Kredit ejer 8,9% af Nykredit 
A/S.

Vores medlemmer er kunder i Nykredit 
eller låntagere i Totalkredit.

Foreningen afholder løbende medlems-
møder og arrangementer for foreningens 
medlemmer.

Forenet Kredit 
78,90%

PFA Pension 
0,0%

Pension 
Danmark 

,40%

Industriens Fond 
0,4%

Østifterne 
,6%

PRAS 
,5%

PKA Pension 
,40%

AP 
,6%

MP 
0,44%

Den nye ejerstruktur af Nykredit A/S Når Nykredit og Total-
kredit tjener penge og 
giver overskud til Forenet 
Kredit, kan foreningen 
sende tilskud tilbage til 
Nykredit og Totalkredit, 
som derefter kan give 
rabatter til kunderne. Jo 
større overskud, desto 
større mulig rabat. Det er 
en unik rabatmodel, som 
kommer kunderne til
gavn – og det kan intet 
andet realkreditinstitut
tilbyde.

Modellen er mulig, fordi 
Forenet Kredit er hoved-
aktionær i Nykredit og 
derigennem Totalkredit.

Forenet Kredit deler over-
skuddet med Nykredit og 
Totalkredit og arbejder 
derigennem for, at kun-
derne får rabatter.

Vi deler overskuddetOm Forenet Kredit

Kunderabat

Nykredit Totalkredit

Foreningens  
kapital

Mulighed for  
støtte til

Tilskud

UdbytteNykredit A/S

Nykredits  
Fond

KR. KR. KR.

KR.KR.
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 Repræsentantskabet er  
 foreningens øverste myndighed

 Der afholdes to ordinære møder  
 om året

 Repræsentantskabet vælger  
 foreningens bestyrelse

 Godkender foreningens årsregnskab

 Bestemmer størrelsen på tilskud  
 til Nykredit-koncernen

 Kan vedtage ændringer til  
 foreningens vedtægter og valg- 
 regulativ

  Valggruppe Privat        Valggruppe Erhverv        Obligationsejere        Medarbejdervalgte

Bestyrelse 
 bestyrelses- 
medlemmer  
står for den  
overordnede  
strategiske  
ledelsesretning.

Foreningen  
udøver  
aktivt ejerskab 
Foreningens formål  
er at være aktionær  
i Nykredit og der- 
igennem udøve  
realkreditvirksomhed  
og anden finansiel 
virksomhed til gavn  
for kunderne og  
dermed også  
medlemmer på et 
finansielt bæredygtigt 
grundlag.

Repræsentant-
skab 
Repræsentantskabet 
er foreningens øverste 
myndighed og har
04 medlemmer,  
som består af  
35 privatkunder,  
35 erhvervskunder, 
30 obligationsejere 
og 4 medarbejdere i 
Nykredit Realkredit A/S. 
Repræsentantskabet 
vælger blandt andet 
foreningens bestyrelse, 
godkender årsrapport 
og udstikker retningen 
for et aktivt ejerskab.

Kunder i  
Nykredit og Totalkredit
Der er ca.  mio. stemmeberettigede 
i Forenet Kredit. De er ved årlige 
regionale valg med til at vælge 
foreningens repræsentantskab.

Låntagere og kunder  
kan deltage i foreningens  
demokrati

Alle kunder og låntagere kan deltage i 
foreningens aktiviteter og arrangemen-
ter. Som stemmeberettiget kunde kan 
du få indflydelse på, hvem der sidder i 
repræsentantskabet, som er foreningens 
øverste myndighed.

Forenet Kredit baserer sig på et  
repræsentativt demokrati. Repræsen-
tantskabet er valgt af og blandt stemme- 
berettigede kunder i Nykredit og  
Totalkredit og obligationsejere og er  
med til at sikre foreningens langsigtede  
interesser. 

Repræsentantskabet er sammensat af  
4 medlemmer, hvoraf de  vælges  
af kunderne ved årlige regionale valg.  
 af repræsentantskabets medlemmer 
bliver valgt af obligationsejere. Fire væl-
ges af og blandt medarbejdere i Nykredit 
Realkredit A/S.

Foreningens demokrati Repræsentantskabets sammensætning
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Verdens bedste boliglån


Realkredit – også når krisen rammer


Lån til vores børn og børnebørn

4
Fair lån til hele Danmark

5
Vi deler overskuddet

Danske boligejere skal have verdens bedste boliglån. Dansk realkredit 
er blandt de billigste boliglån i verden og har en række fordele, som 
boligejere i andre lande må se langt efter.

Foreningen arbejder for, at Nykredit og Totalkredit stiller op med 
finansiering til boligejere, virksomheder og dansk økonomi – også  
når krisen rammer.

Nykredits og Totalkredits lån hviler på et fundament og en kapital 
opbygget siden 1851. Foreningen arbejder for, at også vores børn og 
børnebørn kan låne om 10, 20 og 30 år.

Vi vil være der, hvor vores medlemmer har brug for os. Forenet 
Kredit arbejder for, at vi også i fremtiden kan give fair boliglån til hele 
Danmark.

Når Nykredit og Totalkredit tjener penge og giver udbytte til  
Forenet Kredit, kan foreningen sende tilskud tilbage til koncernen,  
som derefter kan give rabatter til kunderne. Jo større overskud, desto 
større mulighed for tilskud og rabatter. Det er en unik rabatmodel, som 
kommer kunderne til gode – og det kan intet andet realkreditinstitut 
tilbyde.

I 6 vedtog foreningens bestyrelse 
fem mærkesager, som Forenet Kredit 
arbejder for.

Disse fem mærkesager er indarbejdet i 
en ny medlems- og foreningsstrategi som 
Forenet Kredits repræsentantskab vedtog 
i september 8.

Foreningens mærkesager
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På de følgende sider vil du finde nogle

konkrete værktøjer, du kan bruge som

kandidat, når du ønsker at stille op til

repræsentantskabet.

Kandidat- 
materiale
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VisitkortPortræt- 
billede

Portræt guide:
For at hjælpe dig til at få det bedste 
portrætfoto, som passer på foreningens 
hjemmeside, og til kandidatpræsentatio-
nen på valgmøderne, har vi lavet denne 
portrætguide.

 Billedet skal tages med lys baggrund  
 – brug gerne omgivelser, som du kan  
 lide at være i

 Billedet skal tages tæt på, fra skuld- 
 rene og op

 Du skal stå med siden til kameraet,  
 med højre skulder mod kameraet

På de næste sider finder du ‘visitkort’ 
som du kan klippe ud. 

På disse visitkort kan du skrive dit navn, 
e-mail og telefonnummer. Du kan klippe 
visitkortene af, og give dem til dine stil-
lere. På bagsiden af visitkortet, står der 
hvordan dine stillere skal støtte dig, og 
hvilken deadline der er. Det kan dine stil-
lere bruge som et huskekort.

 Ansigtet skal være næsten lige på  
 kameraet (næsten i midten af bille- 
 det)

 Billedet skal tages i tværformat

 Lyset skal komme fra højre side

 Lyset skal være blødt.  
 Der kan evt. bruges en softbox

 Hav gerne mørkt eller farverigt tøj på,  
 som skaber kontrast til den hvide  
 baggrund

 Kandidat
til repræsentantskabet i Forenet Kredit

Mobil:

E-mail:

Navn:

 Kandidat
til repræsentantskabet i Forenet Kredit

Mobil:

E-mail:

Navn:

 Kandidat
til repræsentantskabet i Forenet Kredit

Mobil:

E-mail:

Navn:

 Kandidat
til repræsentantskabet i Forenet Kredit

Mobil:

E-mail:

Navn:

 Kandidat
til repræsentantskabet i Forenet Kredit

Mobil:

E-mail:

Navn:

 Kandidat
til repræsentantskabet i Forenet Kredit

Mobil:

E-mail:

Navn:

 Kandidat
til repræsentantskabet i Forenet Kredit

Mobil:

E-mail:

Navn:

 Kandidat
til repræsentantskabet i Forenet Kredit

Mobil:

E-mail:

Navn:

 Kandidat
til repræsentantskabet i Forenet Kredit

Mobil:

E-mail:

Navn:

 Kandidat
til repræsentantskabet i Forenet Kredit

Mobil:

E-mail:

Navn:

 Kandidat
til repræsentantskabet i Forenet Kredit

Mobil:

E-mail:

Navn:

 Kandidat
til repræsentantskabet i Forenet Kredit

Mobil:

E-mail:

Navn:
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Støt mig som kandidat ved at logge på foreningens  
valgsystem. Du finder et link på www.forenetkredit.dk 
Husk at deadline er den 5. februar 9.

På www.forenetkredit.dk kan du læse mere om valget, 
og du kan også tilmelde dig et valgmøde.

Støt mig som kandidat ved at logge på foreningens  
valgsystem. Du finder et link på www.forenetkredit.dk 
Husk at deadline er den 5. februar 9.

På www.forenetkredit.dk kan du læse mere om valget, 
og du kan også tilmelde dig et valgmøde.

Støt mig som kandidat ved at logge på foreningens  
valgsystem. Du finder et link på www.forenetkredit.dk  
Husk at deadline er den . januar 8. 

På www.forenetkredit.dk kan du læse mere om valget,  
og du kan også tilmelde dig et valgmøde.

Støt mig som kandidat ved at logge på foreningens  
valgsystem. Du finder et link på www.forenetkredit.dk 
Husk at deadline er den 5. februar 9.

På www.forenetkredit.dk kan du læse mere om valget, 
og du kan også tilmelde dig et valgmøde.

Støt mig som kandidat ved at logge på foreningens  
valgsystem. Du finder et link på www.forenetkredit.dk 
Husk at deadline er den 5. februar 9.

På www.forenetkredit.dk kan du læse mere om valget, 
og du kan også tilmelde dig et valgmøde.

Støt mig som kandidat ved at logge på foreningens  
valgsystem. Du finder et link på www.forenetkredit.dk 
Husk at deadline er den 5. februar 9.

På www.forenetkredit.dk kan du læse mere om valget, 
og du kan også tilmelde dig et valgmøde.

Støt mig som kandidat ved at logge på foreningens  
valgsystem. Du finder et link på www.forenetkredit.dk 
Husk at deadline er den 5. februar 9.

På www.forenetkredit.dk kan du læse mere om valget, 
og du kan også tilmelde dig et valgmøde.

Støt mig som kandidat ved at logge på foreningens  
valgsystem. Du finder et link på www.forenetkredit.dk 
Husk at deadline er den 5. februar 9.

På www.forenetkredit.dk kan du læse mere om valget, 
og du kan også tilmelde dig et valgmøde.

Støt mig som kandidat ved at logge på foreningens  
valgsystem. Du finder et link på www.forenetkredit.dk 
Husk at deadline er den 5. februar 9.

På www.forenetkredit.dk kan du læse mere om valget, 
og du kan også tilmelde dig et valgmøde.

Støt mig som kandidat ved at logge på foreningens  
valgsystem. Du finder et link på www.forenetkredit.dk 
Husk at deadline er den 5. februar 9.

På www.forenetkredit.dk kan du læse mere om valget, 
og du kan også tilmelde dig et valgmøde.

Støt mig som kandidat ved at logge på foreningens  
valgsystem. Du finder et link på www.forenetkredit.dk 
Husk at deadline er den 5. februar 9.

På www.forenetkredit.dk kan du læse mere om valget, 
og du kan også tilmelde dig et valgmøde.

Støt mig som kandidat ved at logge på foreningens  
valgsystem. Du finder et link på www.forenetkredit.dk 
Husk at deadline er den 5. februar 9.

På www.forenetkredit.dk kan du læse mere om valget, 
og du kan også tilmelde dig et valgmøde.

For at hjælpe dig med at holde styr på dine stillere, har vi lavet dette lille arbejds-
værktøj. Her kan du efterhånden som du finder nogle, der gerne vil være stiller for 
dig, notere deres navn og kontaktoplysninger. Efter valgets udskrivelse kan du ved at 
kontakte Forenet Kredit, følge med i hvor mange af dine stillere, som har været inde og 
støtte dig. Listen kan hjælpe dig til at huske dine stillere på, at de skal støtte dig. Når 
5 stillere støtter dig som kandidat, kontakter Forenet Kredit dig. 

Nr.
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Navn E-mail Telefon Opfølgning

Dine stillere
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 5
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4 4

5 4

6 44

 45

8 46

9 4

 48
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Nr. Nr.Navn NavnE-mail E-mailTelefon TelefonOpfølgning Opfølgning
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Dine noter



Læs mere på forenetkredit.dk


