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Kapitel 
Generelle
betingelser
Offentliggørelse af valg
§
Stk. 1. Hvert år afholdes valg af nye medlemmer til repræsentantskabet. Valg afholdes (a) blandt obligationsejerne og (b)
blandt foreningens medlemmer i valggruppe Privat og Erhverv
i et eller flere af foreningens valgområder i overensstemmelse
med den i § 6 fastsatte turnus.

Opstilling af kandidater
§2
Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter en frist for opstilling af kandidater
på mindst 3 uger regnet fra offentliggørelse af valget, jf. § 1, stk.
2-4.
Stk. 2. Inden udløbet af fristen for kandidatopstilling, jf. stk.
1, skal kandidaterne efter sekretariatets nærmere anvisning
erklære, at de er villige til at modtage valg. Anvisningerne
offentliggøres på foreningens hjemmeside senest i forbindelse
med offentliggørelse af valget, jf. § 1, stk. 2-4.
Stk. 3. Kandidater skal være foreslået af mindst 25 stillere, der
har valgret til det pågældende valg, jf. §§ 8 og 16, for at opnå
opstilling til valget.

Stk. 2. Tidligst 6 måneder før valgets afholdelse og senest ved
udgangen af januar måned i valgåret offentliggør bestyrelsen
valget på foreningens hjemmeside og gennem mindst ét relevant
medie efter bestyrelsens valg.

Stk. 4. Et medlem af foreningen kan kun være stiller for én
kandidat i hvert valgområde og valggruppe, som medlemmet tilhører, og en obligationsejer kan kun være stiller for én kandidat.
En kandidat kan ikke være stiller for sig selv.

Stk. 3. Offentliggørelsen skal indeholde oplysninger om

Stk. 5. Kravet om stillere, jf. stk. 3, gælder ikke for eksisterende
repræsentantskabsmedlemmer, der

a) tidspunkt og sted for valgets afholdelse,
b) i hvilke af foreningens valgområder,
		 der afholdes valg, samt de respektive
		 valgområders geografiske udstrækning,

a) genopstiller i den valggruppe, som medlemmet
		 allerede er valgt i, eller

c) antallet af repræsentantskabsmedlemmer,
		 der skal vælges af henholdsvis obligationsejere
		 og medlemmerne (fordelt på valgområde og
		valggruppe),

Stk. 6. Har foreningen ikke ved udløbet af fristen for kandidatopstilling til det pågældende valg, jf. stk. 1, modtaget et tilstrækkeligt antal kandidatforslag, der er foreslået af mindst 25 stillere,
jf. stk. 3, kan bestyrelsen opstille et antal kandidater op til det
antal, der skal vælges, uden krav om stillere.

d) frist og procedure for opstilling af kandidater til valg,
		og
e) frist og procedure for tilmelding til og deltagelse i
		valg.
Stk. 4. Offentliggørelsen i henhold til stk. 3, litra d og e, kan ske
ved henvisning til foreningens hjemmeside.

b) genopstiller til obligationsejervalget.

Stk. 7. Inden udløbet af fristen for kandidatopstilling skal
kandidater og stillere, såfremt foreningen anmoder herom,
dokumentere deres valgbarhed henholdsvis valgret over for
foreningen.
Stk. 8. Kandidaterklæring og stillererklæring skal fremsættes ved at udfylde og indsende de respektive formularer, som
foreningen stiller til rådighed.
Stk. 9. Ansvaret for korrekt udfyldelse af de af sekretariatet
anførte formularer påhviler kandidater og stillere.
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Valgbarhed

Offentliggørelse af kandidater

§3

§4

Stk. 1. Kandidater, der ønsker at opstille til valget, skal opfylde
valgbarhedsbetingelserne, jf. stk. 2-5.

Stk. 1. Er der ikke opstillet flere kandidater end det antal, der
skal vælges, betragtes de opstillede kandidater som valgt.

Stk. 2. En fysisk person skal, for at være valgbar til foreningens
repræsentantskab,

Stk. 2. Er der opstillet flere kandidater end det antal, der skal
vælges, offentliggør bestyrelsen en meddelelse om valget på
foreningens hjemmeside og gennem mindst ét relevant medie
efter bestyrelsens valg.

a) opfylde kravene i og ikke have handlet i strid med
		 § 10 i vedtægterne,
b) være myndig,
c) ikke være fyldt 70 år inden 1. januar i valgåret,
d) ikke være opstillet til flere valg samtidig, og
e) ikke besidde flere repræsentantskabspladser
		samtidig.
Stk. 3. Valgbarhed til medlemsvalget er, ud over det i stk. 2
anførte, betinget af,

Stk. 3. Offentliggørelsen skal indeholde oplysninger om
a) tidspunkt og sted for valgets afholdelse,
b) navn på de opstillede kandidater, oplistet i alfabetisk
		 rækkefølge efter fornavn, og
c) frist og procedure for tilmelding til og deltagelse i
		 det pågældende valg.

a)
		
		
		

at kandidaten er medlem af foreningen, har et
engagement, der danner grundlag for medlemskab,
eller indgår i bestyrelse eller direktion for en virksomhed, en forening eller en institution, der er medlem,

Valgperiode

b)
		
		
		

at alle ydelser til Nykredit Realkredit A/S, Nykredit
Bank A/S, Totalkredit A/S og LR Kredit A/S, som er
forfaldne til betaling mere end 3 måneder før valgets
afholdelse, er betalt, og

Stk. 1. Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted.

c) at medlemmet er valgbar i det pågældende valg		 område og i den pågældende valggruppe, jf. stk. 4.
Stk. 4. Et medlem af foreningen er valgbar i såvel valggruppe
Privat som valggruppe Erhverv i et valgområde, hvor den pågældende person eller virksomhed har fast bopæl eller hjemsted, eller, hvis medlemmet er omfattet af § 3, stk. 1, 3, 4 eller 5,
i vedtægterne, hvori en ejendom, for hvilken den pågældende
har optaget lån i Nykredit Realkredit A/S, Totalkredit A/S eller
LR Kredit A/S, ligger. Bopæl i udlandet anses som bopæl i valgområde I. En belånt ejendom beliggende i udlandet anses for
beliggende i valgområde I.

§5
Stk. 2. Nye medlemmer af repræsentantskabet tiltræder og
fratrædende medlemmer fratræder i forbindelse med det
repræsentantskabsmøde, hvor årsrapporten forelægges til
godkendelse.
Stk. 3. Ved suppleringsvalg vælges nye medlemmer for den
resterende del af de udtrådte medlemmers valgperiode.
Repræsentantskabsmedlemmer valgt ved suppleringsvalg tiltræder straks efter bekendtgørelse af resultatet af valget.

Stk. 5. Valgbarhed til obligationsejervalget er, ud over det i
stk. 2 anførte, betinget af, at kandidaten er obligationsejer eller
indgår i bestyrelse eller direktion for en virksomhed, en forening
eller en institution, der er obligationsejer, og at betingelserne
for valgret, jf. § 16, er opfyldt. Dokumentation for opfyldelse af
valgbarhedsbetingelserne kan ske ved forevisning af depotudskrift pr. den sidste bankdag i året forud for valgåret suppleret af
en erklæring fra obligationsejeren om, at denne fortsat opfylder
betingelserne. Sekretariatet kan fastsætte nærmere regler om
dokumentation for ejerskab, som offentliggøres på foreningens
hjemmeside senest i forbindelse med offentliggørelse af valget,
jf. § 1.
Stk. 6. Valgbarhedsbetingelserne skal være opfyldt fra og med
den sidste bankdag i året forud for valgåret, og indtil valget er
afholdt. For de valgte kandidater skal valgbarhedsbetingelserne i
stk. 2, 3 og 5 være opfyldt i hele valgperioden.
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Kapitel 
Medlemsvalg
Valgområder
§

Fordeling af de medlemsvalgte
repræsentantskabsmedlemmer
§
Stk. . Fordelingen af de 70 mandater der repræsenterer
foreningens medlemmer i valggrupperne Privat og Erhverv sker
på følgende måde:

Stk. 1. Medlemsvalg til repræsentantskabet finder sted på
regionale valgmøder i følgende 7 valgområder:

Valgområde

Valggruppe
privat

Valggruppe
erhverv

a)
		
		
		
		
		
		

Valgområde I: Albertslund, Allerød, Ballerup,
Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg,
Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup,
Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød,
Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj,
Københavns, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre,
Tårnby og Vallensbæk kommuner.

I





II





III





IV





V





b)
		
		
		

Valgområde II: Bornholm, Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland,
Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse,
Solrød, Sorø, Stevns og Vordingborg kommuner.

VI





VII





c) Valgområde III: Assens, Faaborg-Midtfyn,
		 Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns,
		 Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner.
d) Valgområde IV: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia,
		 Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen,
		 Vejle og Aabenraa kommuner.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ændre den indbyrdes fordeling af
mandaterne mellem de enkelte valgområder og/eller valggrupper for at opnå en passende geografisk sammensætning
af repræsentantskabet i forhold til forretningsomfanget i de
respektive valgområder og valggrupper. Enhver ændring skal
være gennemført senest inden valg i valgområdet offentliggøres.

e) Valgområde V: Favrskov, Hedensted, Horsens,
		 Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og
		 Aarhus kommuner.

Valgret

f) Valgområde VI: Herning, Holstebro, Ikast-Brande,
		 Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer,
		 Thisted og Viborg kommuner.
g)
		
		
		

Valgområde VII: Brønderslev, Frederikshavn,
Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord,
Norddjurs, Rebild, Randers, Vesthimmerland og
Aalborg kommuner.

Stk. 2. Valgene afholdes hvert fjerde år i de enkelte valgområder
på skift efter følgende turnus:
1:

III og VII

2:

I og VI

3:

V

4:

II og IV

Stk. 3. Bestyrelsen kan ændre den indbyrdes geografiske
afgrænsning af de 7 valgområder under hensyn til Nykreditkoncernens organisatoriske forhold. Bestyrelsen bemyndiges
til løbende at ajourføre de i stk. 1, anførte kommunenavne.
Enhver ændring skal være gennemført senest inden valg i valgområdet offentliggøres.
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§8
Stk. 1. En fysisk eller juridisk person skal, for at have valgret
til valg af repræsentantskabsmedlemmer blandt foreningens
medlemmer,
a) være medlem af foreningen, jf. § 3 i vedtægterne, og
b) have etableret det engagement, der danner grund		 lag for medlemskab, den sidste bankdag i året
		 forud for valgåret.
Stk. 2. Valgretten kan udøves i hver af de valggrupper, medlemmet tilhører, jf. § 8, stk. 3 og 4, i vedtægterne, i et valgområde,
a) hvor den pågældende person eller virksomhed har
		 fast bopæl eller hjemsted, hvis medlemmet er o
		 mfattet af § 3, stk. 2, i vedtægterne, eller
b)
		
		
		

hvori en ejendom, for hvilken den pågældende har
optaget lån i Nykredit Realkredit A/S, Totalkredit A/S
eller LR Kredit A/S, ligger, hvis medlemmet er
omfattet af § 3, stk. 1, 3, 4 eller 5, i vedtægterne.

Stk. 3. Bopæl i udlandet anses som bopæl i valgområde I.
En belånt ejendom beliggende i udlandet anses for beliggende i
valgområde I.
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§9

Fuldmagter

Stk. 1. Et medlem har én stemme i hver af de valggrupper, som
medlemmet tilhører, jf. § 8, stk. 3 og 4, i vedtægterne, i hvert
valgområde, hvor det pågældende medlem har valgret, jf. § 8,
stk. 2 og 3.

§ 11

Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende
afdelinger kan boligorganisationen afgive én stemme for hver
afdeling, der opfylder betingelserne i § 8, stk. 1, litra b) og § 8,
stk. 2, litra a) eller b).

Valgmødet
§ 10
Stk. 1. Er der opstillet flere kandidater end det antal, der skal
vælges, indkaldes der til valgmøde med mindst 4 ugers varsel
samtidig med, og på samme måde som, offentliggørelse af kandidater, jf. § 4.
Stk. 2. Valg i de enkelte valggrupper kan afholdes ved fælles
valgmøder. Bestyrelsen kan beslutte, at der afholdes flere valgmøder i samme valgområde, enten successivt eller simultant.
Stk. 3. Et medlem, der har valgret i den pågældende valggruppe
i det pågældende valgområde, har møderet til valgmødet. For
et medlem, der er en juridisk person, kan møderetten udøves af
en direktør, af et bestyrelsesmedlem, eller af en af den juridiske
persons ansatte med bemyndigelse fra en direktør eller et bestyrelsesmedlem.

Stk. 1. Et medlem kan afgive stemme ved fuldmagt. Den, der
giver møde som fuldmægtig, skal selv være medlem, have
valgret i valgområdet og i valggruppen samt være tilmeldt til
valgmødet.
Stk. 2. Den, der giver møde som fuldmægtig, kan ikke afgive
stemme i henhold til mere end 6 fuldmagter. Intet medlem kan
afgive fuldmagt til flere fuldmægtige i samme valgområde og
valggruppe.
Stk. 3. Fuldmagter skal være ubegrænsede og skal afgives på en
af foreningen udarbejdet formular. For at være gyldig skal fuldmagten være udfyldt og indsendt i overensstemmelse med de
krav, der fremgår af formularen. Ansvaret for korrekt udfyldelse
af de af sekretariatet anførte formularer påhviler fuldmagtsgiver.
Stk. 4. Et medlem kan ikke både afgive fuldmagt samt møde og
stemme på valgmødet. Såfremt et medlem til samme valgmøde
rettidigt har anmeldt sin deltagelse og derudover afgivet stemme
ved fuldmagt, vil den af medlemmet afgivne fuldmagt være ugyldig.

Dirigent
§ 12

Stk. 4. Det er endvidere en betingelse for adgang til at møde og
stemme på valgmødet, herunder i henhold til modtagne fuldmagter, jf. § 11, at medlemmet korrekt har anmeldt sin deltagelse
inden for den i indkaldelsen fastsatte frist, der ikke kan overstige
en periode på 14 dage før valgmødet.

Valgmøder ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.
Dirigenten afgør som mødeleder alle spørgsmål vedrørende
sagernes behandling, stemmeafgivningen og dennes resultater.

Stk. 5. Såfremt der foreligger ekstraordinære omstændigheder, og bestyrelsen, på baggrund af konkrete henstillinger eller
udmeldinger fra myndighederne fx om afholdelse af forsamlinger
af en vis størrelse, vurderer, at det ikke vil være sundheds- eller
sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre fysiske valgmøder eller valg, kan bestyrelsen beslutte at gennemføre disse på
alternativ vis, herunder fx helt eller delvist elektronisk. I samme
situation kan bestyrelsen beslutte, at vedtægternes og valgregulativets bestemmelser om tidsfrister i forbindelse med gennemførelse af valget, herunder tidspunktet for annoncering af valget,
og bekendtgørelse af valgresultatet, kan fraviges.

Stemmeafgivning

Stk. 6. En beslutning i henhold til stk. 5 kan først træffes, efter
at valgudvalget har haft lejlighed til at give dets holdning til
kende om den konkrete sag og godkende den valgte fremgangsmåde.

Stk. 2. Der kan afgives stemme på op til så mange kandidater,
som der skal vælges. Der kan ikke stemmes på andre kandidater
end de opstillede. Afstemning afholdes efter dirigentens anvisning.

Stk. 7. Foreningen kan anmode om at modtage dokumentation
for den på valgmødet fremmødte persons møderet, valgret og
rettidige tilmelding, jf. stk. 3-4, som betingelse for adgang til
valgmødet.

Stk. 3. Optælling af stemmer varetages af foreningens interne
revision eller en ekstern revisor efter bestyrelsens valg. Bestyrelsen kan dog beslutte at lade en anden ekstern, uvildig part foretage optællingen, forudsat at denne har erfaring med optælling
af stemmer, og at optælling foretages under foreningens eksterne revisors tilsyn. De, der har opnået flest stemmer, er valgt.
Skulle flere kandidater opnå samme antal stemmer, foretages
lodtrækning af dirigenten. De pågældende kandidater gives
lejlighed til at overvære lodtrækningen.
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§ 13
Stk. 1. Stemmeseddel udleveres ved indgangen til valgmødet
mod forevisning af adgangskort eller anden behørig dokumentation for møderet og rettidig tilmelding. Sekretariatet kan fastsætte nærmere regler herom, som offentliggøres på foreningens
hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af kandidater,
jf. § 4. Stemmesedlen kan være fysisk eller elektronisk og gøres
tilgængelig for hver valggruppe, som medlemmet har valgret i.

24. september 2020

5:8

Bekendtgørelse af valgresultat
§ 14
Stk. 1. Valgets resultat bekendtgøres på valgmødet. Afholdes der i henhold til § 10, stk. 2, flere successive valgmøder i
samme valgområde, bekendtgøres valgets resultat på det sidste
valgmøde. Afholdes der i henhold til § 10, stk. 2, flere simultane
valgmøder i samme valgområde, bekendtgøres valgets resultat
på det møde, hvor dirigenten fysisk er til stede.
Stk. 2. Valgets resultat bekendtgøres, udover på valgmødet,
tillige på foreningens hjemmeside og gennem mindst ét relevant
medie efter bestyrelsens bestemmelse inden det førstkommende
ordinære repræsentantskabsmøde.
Stk. 3. Hvis de opstillede kandidater betragtes som valgt uden
gennemførelse af afstemning, jf. § 4, stk. 1, sker bekendtgørelse
af valgets resultat på foreningens hjemmeside og gennem mindst
ét relevant medie efter bestyrelsens bestemmelse senest 4 uger
efter udløbet af fristen for kandidatopstilling.
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Kapitel 
Obligationsejervalg
§ 15
Stk. 1. Der foretages valg af 7 obligationsejervalgte repræsentantskabsmedlemmer i ulige år og 8 i lige år. Hvert år afgår de
obligationsejervalgte repræsentantskabsmedlemmer, der har
fungeret længst regnet fra de pågældendes sidste valg, således
at der i ulige år afgår 7 og i lige år afgår 8.
Stk. 2. Materiale til brug for valg af obligationsejervalgte
repræsentantskabsmedlemmer skal foreligge på både dansk og
engelsk.

Valgret

Stemmeafgivning
§ 18
Stk. 1. I forbindelse med offentliggørelse af kandidater, jf. §
4, vil der på foreningens hjemmeside kunne findes nærmere
oplysninger om, hvorvidt valget gennemføres som en skriftlig
eller elektronisk afstemning eller som en kombination heraf, og
hvorledes obligationsejere med valgret kan rekvirere en stemmeseddel eller afgive elektronisk stemme.
Stk. 2. Der kan afgives stemme på op til så mange kandidater,
som skal vælges. Der kan ikke stemmes på andre kandidater end
de opstillede. Stemmer skal være modtaget af den af bestyrelsen fastsatte modtager inden udløb af den fastsatte frist. Frist
for modtagelse af stemmer oplyses i forbindelse med offentliggørelse af kandidater, jf. § 4.
Stk. 3. Sekretariatet kan fastsætte nærmere regler for afstemningen, som offentliggøres på foreningens hjemmeside senest i
forbindelse med offentliggørelse af kandidater, jf. § 4.
Stk. 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 16
Stk. 1. En obligationsejer, der er fyldt 18 år og ejer værdipapirer
omfattet af § 4, stk. 1, i vedtægterne, med en samlet pålydende
værdi på 50.000 kr. eller derover, for indeksobligationers vedkommende dog reguleret værdi, har valgret.
Stk. 2. Valgretten kan udøves af de obligationsejere, der
opfyldte valgretsbetingelserne den sidste bankdag i året forud
for valgåret. Sekretariatet kan fastsætte nærmere regler om
dokumentation for ejerskab, som offentliggøres på foreningens
hjemmeside senest i forbindelse med offentliggørelse af valget,
jf. § 1.

§ 17
Stk. 1. En obligationsejer, som har valgret, jf. § 16, har én
stemme.
Stk. 2. Ejes en obligationspost i sameje af flere ejere, har disse
hver én stemme, såfremt obligationernes værdi divideret med
antallet af ejere udgør mindst 50.000 kr. pr. ejer.
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Stemmeoptælling og bekendtgørelse
§ 19
Stk. 1. Optælling af stemmer varetages af foreningens
interne revision eller en ekstern revisor efter bestyrelsens valg.
Bestyrelsen kan dog beslutte at lade en anden ekstern, uvildig
part foretage optællingen, forudsat at denne har erfaring med
optælling af stemmer, og at optælling foretages under foreningens eksterne revisors tilsyn. De, der har opnået flest stemmer,
er valgt. Skulle flere kandidater opnå samme antal stemmer,
foretages lodtrækning af foreningens interne revision eller en
ekstern revisor efter bestyrelsens valg.
Stk. 2. Valgets resultat bekendtgøres på foreningens hjemmeside og gennem mindst ét relevant medie efter bestyrelsens bestemmelse. Bekendtgørelse sker hurtigst muligt efter valget og
senest inden førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.
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Kapitel 
Generelle
bestemmelser
Valgudvalget
§ 20
Stk. 1. Der nedsættes et valgudvalg, der skal fungere som et
permanent udvalg. Valgudvalget består af:
a) Repræsentantskabets formand og næstformand.
b)
		
		
		
		

To repræsentantskabsmedlemmer, som vælges af
repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor halvsårsregnskabet forelægges,
for et år ad gangen. De to repræsentantskabsmedlemmer må ikke være på valg i det kommende år.

c) En anerkendt jurist, som vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen for en ubestemt periode. Dette femte medlem skal varetage
hvervet som formand for valgudvalget og må ikke
være medlem af repræsentantskabet, have andre
tillidsposter i Nykredit-koncernen eller i øvrigt i sit
daglige virke have relationer til Nykredit-koncernen.
Repræsentantskabet kan til enhver tid vælge at udskifte valgudvalgsformanden.

§ 21
Valgudvalget påser, at valg til repræsentantskabet afvikles i
overensstemmelse med foreningens vedtægter og dette valgregulativ. Valgudvalget træffer herunder endelig afgørelse i
tvivlsspørgsmål, der måtte opstå ved valgenes afvikling, jf.
dog § 12 om ledelsen af valgmøder. Udvalget kan fastsætte en
forretningsorden for sit arbejde.

Ændring af valgregulativet
§ 22
Ændring af bestemmelserne om valgbarhed (§ 3), valgområder
(§ 6, stk. 1 og 2), og valgret (§§ 8 og 16), kan alene ske med det
flertal, der kræves til en vedtægtsændring, jf. § 23 i vedtægterne.
Vedtaget på foreningens repræsentantskabsmøde
den 24. september 2020.

Stk. 2. I tilfælde af varigt eller længerevarende forfald blandt
de af repræsentantskabet valgte medlemmer af valgudvalget
udpeger bestyrelsen en stedfortræder.
Stk. 3. Hvervet som valgudvalgsmedlem er ulønnet, dog kan
bestyrelsen fastsætte et honorar for formanden for valgudvalget.
Stk. 4. Såfremt repræsentantskabets formand eller næstformand er på valg til repræsentantskabet, udpeger bestyrelsen et
af repræsentantskabets medlemmer til midlertidigt at indtræde
i valgudvalget i dennes sted, for perioden fra der er gennemført
valg af repræsentantskabsmedlemmer til valgudvalget, jf. stk.
1, b), indtil førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde
efter valg af nye repræsentantskabsmedlemmer.
Stk. 5. Nærmere regler om valg af repræsentantskabsmedlemmer til valgudvalget fastsættes i forretningsordenen for repræsentantskabet.
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