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Program
1.   Velkommen og hvad er Forenet Kredit

v. næstformand, Michael Demsitz
2.   Valg i Forenet Kredit

v. direktør, Louise Mogensen
3.   Valgregler og proces for 2021

v. sekretariatet
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Forenet Kredit er 
fundamentet
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Demokratiet i 
Forenet Kredit



Repræsentantskabets sammensætning

104 repræsentanter

Valggruppe Privat

Valggruppe Erhverv  

Obligationsejere  

Medarbejdervalgte
 medlemsvalgte

 fra valggruppe Privat
 fra valggruppe Erhverv


obligationsejervalgte

4
medarbejdervalgte



Det overordnede formål med 
Forenet Kredit er at sikre 
en både økonomisk og socialt 
bæredygtig realkredit i hele 
Danmark. 

Konkret udmønter dette sig ud 
i tre mærkesager.

Dansk realkredit. 
Også om 200 år

Hele 
Danmark

Vi deler 
overskuddet

Mærkesager
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Vi deler
overskuddet

2,7 mia. kr. 0,9 mia. kr. 0,3 mia. kr.

Fra 2017-
2020:

Samlet fordelt 
overskud på
4,1 mia. kr.



Forbrugerrådet Tænk anbefaler
Nykredit/Totalkredit
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Kundernes gennemsnitlige bidragsbetaling i 
Totalkredit er lige nu lavere, end den har været på 
noget tidspunkt i mere end fem år

I Totalkredit får kunderne penge tilbage som 
KundeKroner. Det sænker deres bidragsbetaling. I 
dag betaler kunderne i gennemsnit 596 kr. i bidrag 
om måneden for hver 1 mio. kr., de har lånt. Det er 
det laveste niveau i mere end fem år.



Valg i 
Forenet Kredit

ved direktør,
Louise Mogensen



11

Medlemsvalget

 7 valgkredse

 Repræsentantskabsmedlemmer 
vælges for fire år

 Alle stemmeberettigede får 
besked via e-boks

Obligationsejere

 Obligationsejervalget er landsdækkende.
I 2021 skal der vælges 7 obligationsejere.

2023

2024
2024

2021

2021

2022

2022

Valg i 2021 i Forenet Kredit



Valgområde VII –
Nordjylland
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Valgområdet dækker kommunerne: 

Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, 
Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, 
Norddjurs, Rebild, Randers, 
Vesthimmerland og Aalborg kommuner

I valgområdet skal der vælges:
4 i valggruppen Privat
4 i valggruppen Erhverv



Tidsplan for valget
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13. jan

Udskrivelse af valg
Annoncering i dagblade og 

alle stemmeberettigede 
modtager en besked i e-Boks

4. feb

Frist for opstilling
Frist for opstilling af kandidater 

og registrering af stillere

5. feb

Offentliggørelse af 
kandidater

Offentliggørelse af alle de 
kandidater, der har opnået 25 

stillere

10. 
mar

Frist for tilmelding
Frist for tilmelding til valgmøder 

eller afgivelse af fuldmagt

18. 
mar

Valgmøder
Afholdelse af valgmøder

30. dec

Frist for engagement
Engagementet på årets 

sidste bankdag er 
afgørende for, om du kan 

deltage i valget



Afvikling af valget ved 
hjælp af eksterne 
partnere
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Brevudsendelse
- Hurtigt
- Direkte
- Omkostningseffektivt

Valgafvikling
- Solidt system
- Sikkerhed
- Erfaring

Identifikation
- Identifikation
- Autentifikation

Revision
Uafhængig valgobservatør
Valgt af repræsentantskabet
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Hvad gør vi for dig 
som kandidat?

Sekretariatet tilbyder samme service 
til alle kandidater
• Åbne informationsmøder

• Informationsmateriale – fx kandidatkit

• Oprettelse af profil på hjemmesiden

• Fotografering og materiale til deling på 
sociale medier

• Løbende besvarelse af spørgsmål

• Daglig opdatering af antallet af stillere

• Quick-guides og små film



Valgmøder og 
COVID-19
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Foreningen følger udviklingen i COVID-19 tæt. 
Det er ikke usandsynligt, at valgene ikke kan 
gennemføres, som vi håber og foretrækker. 

Forud for valgets udskrivelse vil bestyrelsen 
beslutte, hvordan valgene i 2021 skal afholdes for 
at sikre de bedste vilkår og største grad af 
sikkerhed.



Valgregler og 
valgproces for valg 2021

v. sekretariatet
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Valgret - Hvem kan stemme?
• For at være stemmeberettiget skal du have et af følgende engagementer 

pr. 30. december 2020 (sidste bankdag).

• Hvis dit engagement beror på et realkreditlån, skal ejendommen være beliggende i 

valgområdet.

• Hvis dit engagement beror på et bankengagement, skal du have bopæl i valgområdet. 18

Realkreditlån i 
LR Kredit

Realkreditlån 
Nykredit eller 

Totalkredit

Bank-
engagement på 
min. 50.000 kr.  
i indlån/udlån i 
Nykredit Bank

Prioritetslån, 
som er 

overdraget til 
Nykredit 

Realkredit eller 
Totalkredit



Hvordan ved jeg om 
jeg kan stemme?
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Obligationsejer?
• For at stille op til valget blandt obligationsejere skal du eje obligationer 

udstedt af Nykredit, Totalkredit eller LR Kredit for min. 50.000 kr. i nominel 
værdi. Du skal eje obligationerne den 30. december 2020.

• Vær opmærksom på, at investeringsforeninger ikke er obligationer.
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Valgbarhed – Kan jeg 
stille op?
• For at være valgbar til repræsentantskabet skal du være stemmeberettiget og opfylde disse krav

• Du kan stille op, både hvor du bor, og hvor du har et engagement.

• Du kan selv vælge, om du vil stille op i privat eller erhverv.

• Som privatkunde kan du f.eks. vælge at stille op i valggruppe erhverv
21

At alle dine 
ydelser til 
Nykredit, 

Totalkredit 
eller LR Kredit 
er betalt for de 

seneste tre 
måneder.

At du ikke er 
fyldt 70 år 

inden
1. januar 2021

At du kun er 
opstillet til ét 
valg i Forenet 

Kredit

At du ikke er 
ansat i et 
selskab i 
Nykredit-

koncernen

og og og



Hvordan bliver jeg 
kandidat?
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Se også filmen om at 
stille op som kandidat 
på vores hjemmeside.

Udfyld en kandidaterklæring online på
Forenetkredit.dk/valg
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Kandidatprofil på 
forenetkredit.dk
Alle kandidater får mulighed for at 
oprette en kandidatprofil på 
foreningens hjemmeside i 
forbindelse med, at kandidaturet 
anmeldes.



Hvad er en stiller, og 
hvorfor skal jeg have 25?
• En stiller er en, der kan stemme, 

og som støtter dit kandidatur.

• En stiller kan kun støtte én 
kandidat.

• 25 stillere er kravet i 
valgregulativet. Kravet sikrer, at 
kandidaterne har en vis 
opbakning.
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Endelig kandidat
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4.
februar

Valgudvalget
godkender

5. februar

Valgkandidater 2021

Valg 2021
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Tilmeld dig 
valgmødet

Du skal huske at tilmelde dig et 
valgmøde – også selv om du er 
kandidat.

Sidste frist er 10. marts: 
www.forenetkredit.dk/valg

2021



Hvordan stemmer man 
på mig?

• Fremmøde eller

• Ved fuldmagt

27



Fuldmagter
Hver stemmeberettigede, som er 
tilmeldt et valgmøde, kan bære op 
til 6 fuldmagter.

For at afgive fuldmagt skal du 
tilhøre samme valggruppe og 
valgområde, som den du afgiver 
fuldmagt til.
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Se også filmen om at 
afgive fuldmagt på 
vores hjemmeside



Foreløbigt program for 
valgmøder
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• Velkomst og introduktion til Forenet 
Kredit

• Oplæg om Nykredits og Totalkredits 
aktuelle situation

• Præsentation af kandidaterne
• Afstemning
• Resultatet offentliggøres
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Hvad skal 
kandidater gøre 
på valgmødet?



Resultatet offentliggøres
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Aftenens sidste 
formelle indslag er 
offentliggørelsen af 
resultatet, og alle 
valgte kandidater 
lykønskes.



Valgt – Hvad så?
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Du vil blive inviteret til de to ordinære 
repræsentantskabsmøder i 2021

• 25. marts
• 23. september

Du inviteres desuden til 
velkomstmøde med oplysninger om 
foreningens arbejde og en række 
praktiske ting.
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Mere information

Du kan altid finde mere information 
om valget på foreningens 
hjemmeside

Forenetkredit.dk/valg



Spørgsmål

34



Tak for i dag
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