
Velkommen
til informationsmøde

Tips til Teams:
 Sluk mikrofonen, når du ikke taler
 Hav gerne dit kamera tændt
 Ræk hånden op, hvis du vil sige noget.



Program
1. Om Forenet Kredit og demokratiet v./ Formand, Nina Smith

2. Om valg 2022, regler og processer v./ Sekretariatet, Tore 
Heerup
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Forenet Kredit
er foreningen 
bag Nykredit
og Totalkredit

Vores formål er 
at udøve realkredit-
virksomhed og anden 
finansiel virksomhed
til gavn for kunderne
på et finansielt 
bæredygtigt grundlag



Historien

1795-1990’erne 1990’erne-2016 Fra 2016

Klassisk 
realkredit

Nye muligheder,
Nye krav

Adgang til kapital
og 

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

Dansk realkredit. 
Også om 200 år

Hele 
Danmark

Vi deler 
overskuddet

Konkret udmønter dette sig i tre mærkesager



Billigt

Effektivt

Solidariske priser

Fleksibelt

Transparent

Dansk realkredit
verdens bedste boliglån
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Hele 
Danmark.



Hele Danmark
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433

1.576 1.615

3.035

2.073

-1.455 -1.666
-1.305

-1.913
-1.294

20172016 20202018 2019
-90

-1.022

311

1.122

779

Marked ekskl. Totalkredit
Totalkredit

Årlig ændring i samlet bestand for markedet i yderkommuner (mio. kr.)

Totalkredit har 
stigende udlån i 

98 ud af 98
kommuner i 

Danmark



Vi deler
overskuddet. 
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Forretnings-
model

Foreningens 
kapital

Nykredit A/S
Fra 2017-2021 har vi givet

5.400.000.000
i rabatter
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Demokratiet i
Forenet Kredit

1 mio. kunder Repræsentantskab
104 medlemmer

(Privat, Erhverv, Obligationsejere 
og Medarbejdere)

Bestyrelse
8 bestyrelsesmedlemmer

(Formand: Nina Smith)

Aktivt ejerskab



Repræsentantskabets sammensætning

104 repræsentanter

Valggruppe Privat

Valggruppe Erhverv  

Obligationsejere  

Medarbejdervalgte
medlemsvalgte

 fra valggruppe Privat
 fra valggruppe Erhverv


obligationsejervalgte

4
medarbejdervalgte
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Valg i Forenet Kredit

Det stabile demokrati
 7 regioner  
 Valg i 1-2 regioner årligt  
 4 årig valgperiode  
 3 valggrupper: 

Privatkunder, Erhvervskunder 
og obligationsejere 

 Fremmødedemokrati 
– fysiske valgmøder med mulighed for 
virtuel deltagelse

2022

2022

2025

2023

2024
2025

2024
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Hvad har vi lært af 
virtuelle valgmøder
• TV-Formatet på valgmøder virker 

godt
• En større andel får lyst til at 

deltage fremfor at afgive fuldmagt
• Flere medlemmer indsender 

spørgsmål – og flere når at blive 
besvaret

• Videopræsentationer af kandidater 
giver et godt indblik i hvem de er

• Det virtuelle valgmøde gør det 
muligt for flere at deltage

Hybride 
valgmøder i 2022
• Ét valgmøde i hvert 

valgområde
• Mulighed for at deltage og 

stemme virtuelt



Valg i 
Forenet Kredit

ved sekretariatet
Tore Heerup
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Valgområde I (København og Nordsjælland):
Der skal vælges 7 kandidater blandt privatkunder og 
7 kandidater blandt erhvervskunder.

Valgområde VI (Vestjylland):
Der skal vælges 4 kandidater blandt privatkunder og 
4 kandidater blandt erhvervskunder.

Obligationsejere
Der skal vælges 8 obligationsejere i 2022

Valgmøder:

København: 
Tivoli Congres Center, 17. marts. Kl. 19:30-21:00

Vestjylland: 
Holstebro Musikteater, 15. marts kl. 19:30-21:00

2023

2024
2024

2025

2025

2022

2022

Valg i 2022
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Valgområde I (København og 
Nordsjælland):

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

Valgområde VI (Vestjylland):

Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, 
Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Thisted og Viborg

2023

2024
2024

2025

2025

2022

2022

Valg i 2022



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
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januar februar marts

11. januar:
Offentliggørelse af valg

3. februar:
Offentliggørelse af 
kandidater digitale 
medier + hjemmeside

2. februar - midnat:
Deadline for 
opstilling af 
kandidater 14. marts kl. 12:00

Deadline for 
tilmelding til 
valgmøder

24. marts:
Repræsentantskabsmøde

30. december:
Sidste bankdag 2021
Deadline for etablering af 
engagement

decembernov.

22. november
Informationsmøde 

15. marts:
Valgmøde Holstebro

17. marts:
Valgmøde 
København.
Obligationsejere 
stemmer elektronisk

Tidsplan for valg 2022

3. februar:
Revision og valgudvalg 
godkender kandidater –

16. marts kl. 12:00
Deadline for 
tilmelding til 
valgmøder

7. december
Informationsmøde 
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Offentliggørelse 
af valg

Forenetkredit.dk

Egne kanaler som 
Nyhedsbrevet og 
sociale medier

Annoncering

E-Boks

Hyppige 
spørgsmål
Jeg har ikke modtaget et brev i 
e-Boks?

1. Log på e-Boks fra en computer
2. Accepter at modtag post fra 

Forenet Kredit
3. Brevet dateres til den dag, du 

accepterer post fra Forenet Kredit



Valgregler
Hvem kan stemme og hvem 
kan stille op?
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Valgret – hvem kan 
stemme til valget?
• For at være stemmeberettiget skal kunden 

have et af følgende engagementer 
pr. 30. december 2021 (sidste bankdag i året 
før valget).

• Hvis engagementet beror på et realkreditlån, 
skal ejendommen være beliggende i 
valgområdet.

• Hvis engagementet beror på et 
bankengagement, skal du have bopæl i 
valgområdet.
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Realkredit-
lån i 

Nykredit 
Realkredit 

eller 
Totalkredit

Realkredit-
lån i LR 
Kredit

Bank-
engagement 

på min. 
50.000kr. i 
ind-/udlån i 

Nykredit 
Bank



Hvordan ved jeg om 
jeg kan stemme?
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Hvis du kan logge på, kan du 
stemme.

Hvis du har modtaget et brev, 
kan du stemme



Valgbar 
Stil op som kandidat
• For at stille op som kandidat skal kunden 

have et af følgende engagementer 
pr. 30. december 2021 (sidste bankdag i året 
før valget), og indtil valget afholdes.

• Man kan stille op både hvor man har et 
realkreditlån, og/eller der hvor man har 
bopæl.

• Man bestemmer selv, om man stiller op i 
privat eller erhverv.

• 25 stillere, skal pege på en som kandidat.
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Realkredit-
lån i 

Nykredit 
Realkredit 

eller 
Totalkredit

Realkredit-
lån i LR 
Kredit

Bank-
engagement 

på min. 
50.000kr. i 
ind-/udlån i 

Nykredit 
Bank



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 2021, og indtil valget 
afholdes.

• Vær opmærksom på, at investeringsforeninger ikke er obligationer.

• Hvis du ejer obligationer sammen med andre (f.eks. i et fællesdepot), skal I 
hver eje for mindst 50.000kr. obligationer. Er I således f.eks. to der ejer 
depotet, skal I eje obligationer for mindst 100.000 kr. 

• Valget blandt obligationsejere foregår online.
25



Kandidatproces
Hvordan stiller jer op – og 
hvad sker der så?
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Hvordan bliver 
jeg kandidat?
Udfyld en kandidaterklæring online 
på:

forenetkredit.dk/valg/jeg-vil-stille-op/

Sekretariatet behandler 
kandidatanmodninger indenfor 24 timer 
på hverdage.
Efter godkendelse som kandidat, opretter 
sekretariatet en kandidatprofil på 
hjemmesiden, og det vil være muligt at 
være stiller for dig hos VP.

Kandidatprofil på 
forenetkredit.dk
Profilen oprettes med den information, 
som du angav i din kandidaterklæring.

Tænk over:
• Hvorfor stiller du op til 

repræsentantskabet?
• Hvad er dine mærkesager?
• Hvad er det vigtigste, foreningen skal 

fokusere i fremtiden
• Lidt om dig selv



Hvad er en stiller?

• En stiller er en, der kan stemme i 
samme valggruppe og valgområde som 
du er opstillet i, og som støtter dit 
kandidatur.

• En stiller kan kun støtte én kandidat.
• En kandidat kan ikke være stiller for sig 

selv.
• 25 stillere er kravet i valgregulativet, 

som er fastsat af repræsentantskabet.
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Valgmødet

29
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Tilmeld dig 
valgmødet
Du skal huske at tilmelde dig et 
valgmøde – også selv om du er kandidat.
www.forenetkredit.dk/valg

Vestjylland:
14. marts kl. 12:00

København og Nordsjælland:
16. marts kl. 12:00

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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Hvad skal 
kandidater gøre 
på valgmødet?
• Præsentation af kandidater
• Debat med kandidater
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Afstemning

• Der kan stemmes på op til det antal 
kandidater, der skal vælges i valggruppen.

• I København og Nordsjælland kan man 
stemme på op til 7 kandidater. I 
Vestjylland kan man stemme på op til 4 
kandidater.

• Man kan ikke stemme på den samme 
kandidat flere gange.

• Har man modtaget fuldmagter tæller de 
automatisk med i de krydser man sætter. 
Har man f.eks. modtaget 3 fuldmagter 
tæller hvert kryds på en kandidat for 4 
stemmer. 

I praksis

Det kan være en fordel af 
samarbejde med andre 
kandidater om at støtte 
hinanden for at få flere 
stemmer.
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Mere information

Du kan altid finde mere information 
om valget på foreningens 
hjemmeside

Forenetkredit.dk/valg

Kontakt: 
valg2022@forenetkredit.dk
torh@forenetkredit.dk
44555510

Kandidatværktøjer
Sekretariatet tilbyder samme service til alle 
kandidater

• Miniguides
• Regler
• FAQ
• Tidslinje
• Materiale til sociale medier
• Med mere...

mailto:valg2022@forenetkredit.dk
mailto:torh@forenetkredit.dk
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