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NOTAT 

 

Valg til bestyrelsen i DAF 
Valg til Dansk Affaldsforenings bestyrelse skal sikre, at:  

• Medlemmerne vælger i alt 11 personer fra deres styrende organer (fx besty-

relser, byråd) til at indgå i foreningens bestyrelse 

• Medlemmerne vælger derudover 4 rådgivere blandt deres øverste ledere (fx 

direktører, forvaltnings- eller driftschefer) til at indgå i foreningens bestyrelse 

• Medlemmer af Dansk Affaldsforenings bestyrelse vælges i fire valggrupper 

inddelt efter, at der skal ca. samme antal stemmer (efter kontingentbetaling til 

foreningen) til at udløse en post i bestyrelsen (se bilag 1) 

• Et medlem kan kun være repræsenteret én gang i bestyrelsen  

• Direkte valg til bestyrelsen sker på foreningens generalforsamling  

Valgsystem  

Dansk Affaldsforening består af medlemmer, og foreningen skal arbejde for med-

lemmernes interesse.  

 

Det følger deraf, at Dansk Affaldsforenings bestyrelse skal sammensættes, så 

medlemsvirksomhederne føler sig repræsenteret, og hvor medlemmernes sam-

lede interesser varetages bedst muligt. 

 

De enkelte medlemmers holdning fastlægges selvsagt af medlemmerne. Det er 

med udgangspunkt i medlemmernes holdninger, at Dansk Affaldsforenings hold-

ninger skal fastlægges.  

 

For at styrke Dansk Affaldsforenings bestyrelse og gøre beslutningsforummet 

endnu mere effektivt ønskes en blanding af politiske og affaldsfaglige kompeten-

cer til bestyrelsesarbejdet. Det vil sige en blanding af politikere (øverste styrende 

organer: bestyrelser, kommunale udvalg, byråd) og embedsmænd (øverste ad-

ministrative ledelse: fx direktører, kommunale ledere og chefer).  

 

Da det er medlemmernes styrende organer, der står med det formelle ansvar, 

skal disse have overvægt i bestyrelsen. Samtidig er en høj grad af teknisk og 

faglig indsigt nødvendig for at træffe de bedste langsigtede beslutninger for sek-

toren, hvorfor den øverste administrative ledelse bør inddrages tæt i arbejdet.   

 

Et direkte valg på generalforsamlingen af medlemmernes kandidater vil:  

• Medføre øget gennemsigtighed i valghandlingen  

• Sikre at Dansk Affaldsforening arbejder for medlemmerne  

• Sikre foreningens langsigtede legitimitet 

 

Af hensyn til at øge sammenhængen mellem medlemmerne og foreningens be-

styrelse, foreslås det, at bestyrelsesmedlemmerne fremover vælges af medlem-

merne på generalforsamlingen. 

J.nr. 1.9.6.2 
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Valggrupper: 

For at sikre en beskyttelse af mindretallet og for at sikre, at foreningens store bi-

dragsydere sikres indflydelse, vælges bestyrelsens medlemmer i fire valggrup-

per. Valggrupperne indrettes efter, at der skal ca. lige mange stemmer i hver 

gruppe til at udløse en plads i bestyrelsen.  

 

Der anvendes stemmevægte inden for valggrupperne. Stemmevægtene svarer til 

medlemmets kontingentbetaling. 

11 personer fra medlemmernes styrende organer vælges til bestyrelsen  

De politikere (formænd, næstformænd eller andre som det enkelte medlem peger 

på) fra hver valggruppe, der får flest stemmer, indgår i bestyrelsen. Valggruppe 

1-3 udpeger hver tre personer til bestyrelsen. Derudover udpeger valggruppe 4 

to personer til at indgå i bestyrelsen. Dvs. 11 personer fra medlemmernes sty-

rende organer (fx bestyrelser, byråd).  

4 rådgivere fra direktør/ledelseskredsen vælges til bestyrelsen  

Bestyrelsen suppleres af 4 rådgivere for direktør/ledelseskredsen med taleret, 

men uden stemmeret. Der vælges en repræsentant for hver valggruppe.  

 

De ledere, der vælges til at indgå i bestyrelsen som rådgivere, kan ikke repræ-

sentere medlemmer, som allerede er repræsenteret i bestyrelsen med medlem-

mer fra de styrende organer.  

Beskrivelse af valghandlingen   

Den foreslåede model tager udgangspunkt i, at der i 4 valggrupper udpeges i alt 

11 bestyrelsesmedlemmer fra medlemmernes ledende organer og 4 rådgivere 

fra direktør/ledelseskredsen. Der anvendes stemmevægte ved valg inden for de 

enkelte valggrupper. Stemmevægtene svarer til medlemmets kontingentbetaling.  

Valgbare kandidater 

Medlemmer af Dansk Affaldsforenings generalforsamling er valgbare til bestyrel-

sen.   

 

Den øverste daglige ledelse af medlemmets affaldsaktivitet er valgbar som rådgi-

ver til bestyrelsen.  

Dansk Affaldsforenings generalforsamling  

Personerne i medlemmernes styrende organer udgør Dansk Affaldsforenings ge-

neralforsamling.  

 

Medlemmerne opfordres til at meddele navnene på de personer, der indgår i de-

res styrende organer så hurtigt som muligt efter den 21. november 2017. Så 

snart medlemmernes bestyrelse/styrende organer er udpeget, vil Dansk Affalds-

forening kende generalforsamlingens personsammensætning.   

 

Listen over generalforsamlingen (potentielle kandidater til Dansk Affaldsforenings 

bestyrelse) vil løbende bliver opdateret på foreningens hjemmeside. Listen over 

generalforsamlingen vil endvidere blive sendt ud til samtlige medlemmer af gene-

ralforsamlingen og direktør/ledelseskredsen. Udsendelsen foretages samtidig 
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med indkaldelsen til generalforsamlingen (senest 8 uger før indvarslet generalfor-

samling den 22. marts 2018), dvs. den 25. januar 2018.  

Opstilling af kandidater  

Med udgangspunkt i, at det er medlemmerne, der opstiller kandidater til valg, hø-

rer afgørelsen af, hvem der søger valg fra det enkelte medlems side, hjemme i 

medlemmernes styrende organer (bestyrelseslokaler/kommunalbestyrelser mv.). 

Det er således de enkelte medlemmer, der afgør, hvem der kan tegne deres bu-

tik.  

 

For at få den stærkest mulige foreningsbestyrelse opfordrer Dansk Affaldsfor-

ening til, at medlemmerne opstiller deres formand eller næstformand som kandi-

dater til foreningens bestyrelse. Afgørelsen af, hvem medlemmerne ønsker skal 

tegne dem, er dog naturligvis medlemmernes suveræne afgørelse.  

 

Samtidig med, at sekretariatet sender listen over generalforsamlingens medlem-

mer ud, vil medlemmerne blive opfordret til at opstille kandidater til bestyrelsen. 

Kandidater fra medlemmernes styrende organer og rådgivere skal være opstillet 

og indmeldt til sekretariatet senest 5 uger før valgdagen, dvs. den 15. februar 

2018.  

 

Listen over medlemmernes indmeldte kandidater (fra medlemmernes styrende 

organer og rådgivere) vil blive udsendt til medlemmerne sammen med materialet 

for generalforsamling (4 uger før generalforsamling), dvs. den 22. februar 2018.  

Valgdagen  

Valg af bestyrelsesmedlemmer til Dansk Affaldsforenings bestyrelse forventes 

gennemført på den første generalforsamling efter et kommunevalg. I 2018 afhol-

des generalforsamlingen den 22. marts 2018.  

Valgperioden  

Valgperioden for både medlemmerne fra medlemmernes styrende organer og 

rådgivere fastsættes til 4 år.  

Valghandlingen – valg af medlemmer fra de styrende organer  

Valg gennemføres på generalforsamlingen. Der anvendes stemmevægte ved 

valg af kandidater. Stemmevægtene svarer til det kontingent, som medlemmet 

betaler til foreningen. Se valggrupper og stemmevægte i bilag 1.    

 

Stemmesedlerne udstyret med stemmevægte uddeles på valgdagen forud for 

generalforsamlingen.  

 

I valggruppe 1, 2 og 3 skal der vælges tre personer fra medlemmernes styrende 

organer. De tre kandidater, der opnår flest stemmer i valgruppe 1, 2 og 3, er 

valgt. I valggruppe 4 skal der vælges to personer fra medlemmernes styrende or-

ganer. De to kandidater, der opnår flest stemmer i valggruppe 4, er valgt.  

 

Inden for valggrupperne gennemføres valget i en samlet valghandling. Medlem-

mer skal således skrive navnet på alle de kandidater, de ønsker valgt og de 

stemmevægte, de ønsker at tildele hver kandidat.   
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Det enkelte medlem bestemmer, hvordan de ønsker at bruge deres stemmer, fx 

kan de enten placere alle deres stemmer på én kandidat eller de kan vælge at 

dele deres stemmevægte mellem flere kandidater.  

 

Der stemmes inden for valggrupperne. Der kan ikke stemmes på tværs af grup-

perne.  

 

Eksempel 1: Medlemmet har 280.000 stemmer (valggruppe 2) – og placerer alle 

sine stemmer på Bent, 280.000 stemmer.  

 

Eksempel 2: Medlemmet har 280.000 stemmer (valggruppe 2) – og vælger at 

bruge 120.000 stemmer på Bent, 100.000 stemmer på Karen og 60.000 stemmer 

på Poul.  

Suppleanter 

Der vælges en suppleant i hver valggruppe. Suppleanten er den kandidat, der 

ikke opnår valg, men som har opnået 4. flest stemmer i gruppe 1, 2 og 3 eller 3. 

flest stemmer i gruppe 4.  

Valghandlingen - Valg af rådgivere  

De 4 rådgivere fra direktør/ledelseskredsen skal vælges midt i den kommunale 

valgperiode (ca. to år efter et almindeligt kommunevalg). For at indfase den nye 

valgmodel vælges rådgiverne første gang på generalforsamlingen den 22. marts 

2018 (samtidig med repræsentanterne fra medlemmernes styrende organer).  

 

Valghandlingen foregår som beskrevet ovenfor.  

 

Der skal vælges 4 rådgivere – én fra hver valggruppe. De rådgivere, der opnår 

flest stemmer i hver valggruppe, er valgt. Rådgivernes suppleanter er de kandi-

dater, der opnår næstflest stemmer i valggrupperne.  

Konstituering af bestyrelsen  

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og næstformand for bestyrelsen skal 

komme fra to forskellige valgrupper.  

Fuldmagter anvendes ikke   

Medlemmerne afgør hvem fra deres styrende organer, der repræsenterer med-

lemmer på generalforsamlingen. Det er således også medlemmerne, der i deres 

styrende organer bemyndiger en bestyrelsesrepræsentant til at stemme for eller 

imod vedtagelse af regnskabet, foreningens budget og eventuelle indkomne for-

slag til generalforsamlingen.  

 

Direktørerne kan tegne medlemmet i alle spørgsmål.  

 

De medlemmer, der ikke er tilstede på generalforsamlingen, kan ikke stemme.   

Vedtægter  

./. Vedtægter vedlægges.  
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Vigtige datoer 

 

Dato  Handling  

21. november 2017 Kommunevalg  

Snarest belejligt efter 

konstituering  

Medlemmerne informerer DAF om navne på de perso-

ner, der indgår i deres styrende organer.  

25. januar 2018 Foreløbig liste over DAF’s generalforsamling udsendes 

til medlemmerne sammen med Indkaldelse til GF 

15. februar 2018 Medlemmerne indmelder kandidater til DAF’s bestyrelse  

22. februar 2018 DAF udsender liste over kandidater (styrelsesrepræsen-

tanter og rådgivere), der stiller op til DAF’s bestyrelse, til 

medlemmerne  

22. marts 2018 DAF’s generalforsamling – valg til bestyrelsen i 4 valg-

grupper  
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Bilag 1. Valggrupper og stemmevægte 

 

 

E=51%, D=13%, G=36% - Grundbidrag 55.000

Valg 

gruppe Selskab Kontingent 

Vestforbrænding 600.000           

KARA/NOVEREN 537.238           

Grp 1 AffaldVarme Aarhus 436.776           

Energnist (Esbjerg & Kolding) 435.974           

AffaldPlus+ 375.578           

Odense Renovation A/S 325.571           

Odense Kraftvarme 305.458           

Reno Nord 297.857           

Grp 2 I/S Refa 282.280           

Norfors 261.905           

AVV 213.768           

Renosyd I/S 178.219           

Horsens Kommune 169.798           

Reno Djurs I/S 167.533           

Frederikshavn Forsyning A/S 149.888           

Nomi-4S I/S 122.737           

Bofa 119.951           

Grp 3 Klintholm I/S 117.692           

Sønderborg Forsyning 114.071           

Vejle Kommune 113.903           

Svendborg Kraftvarme A/S 111.422           

Dansk affald A/S 108.321           

Revas 101.897           

Silkeborg Genbrug og Affald A/S 101.363           

Arwos 99.738             

Kolding kommune 97.636             

Forsyning Helsingør 94.837             

FORS 94.652             

Provas 90.594             

DIN Forsyning A/S 90.375             

Ringkøbing-Skjern Kommune 89.830             

Svendborg Vand og Affald A/S 89.276             

FFV Energi & Miljø A/S 88.811             

Deponi Syd 87.494             

Halsnæs Affald A/S 86.533             

Fredericia Kommune 86.246             

Grp 4 Renovest 84.031             

Faverskov Affald A/S 83.205             

KLAR forsyning 83.156             

Vejen Kommune 81.311             

Middelfart Genbrug og Affald 80.254             

Nyborg Forsyning & Service A/S 80.106             

Tønder Forsyning A/S 79.122             

Glostrup Forsyning 74.167             

Kerteminde Forsyning A/S 73.634             

Faxe Forsyning 64.740             

AFLD 62.737             

Motas I/S 62.737             

Modtagestation Vendsydsel 62.737             

Thisted Kommune 62.737             

IRF 26.000             

Torshavn Forbrændingsanlæg 26.000             

Total 7.931.895       

Inddeling af valggrupper 

Antal poster Budget 2018 Inddelng af grp

7.931.895

Grp 1 3 2.163.244

Grp 2 3 4.326.488

Grp 3 3 6.489.732

Grp 4 2 7.931.895

Altal poster i alt 11

Antal stemmer til en best post 721.081


