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Indledning 
 
Denne valgprotokol er udarbejdet i forbindelse med afviklingen af valg af 
repræsentantskabsmedlemmer til repræsentantskabet i Eniig a.m.b.a. 
 
I henhold til Valgregulativet pkt. 7 skal den overordnede ledelse af valget forestås af en af 
bestyrelsen nedsat valgledelse, der skal have deltagelse af medlemmer af bestyrelsen. 
Valgledelsen i henhold til Valgregulativet pkt. 7.3 godkender det gennemførte valg og 
udfærdiger en valgprotokol, som redegør for valgets resultat og eventuelle særlige forhold 
vedrørende valgets afgørelse.  
 
Valgprotokollen, der underskrives af valgledelsen, udgør i overensstemmelse hermed 
valgledelsens bekræftelse på, at valget er lovligt gennemført i henhold til vedtægterne og 
valgregulativets bestemmelser herom. 
 
Selskabets revisor Deloitte har overvåget og kontrolleret optællingen af stemmer jævnfør 
Valgregulativets punkt 10.2. Deloittes reviewerklæring findes i bilag 2. 
 

1.  Valgledelse 
  

Ifølge valgregulativet pkt. 7.2 nedsætter bestyrelsen en valgledelse med 
deltagelse af medlemmer af bestyrelsen.  
Valgledelsen består således af viceformand Christian Greve samt 
næstformand Jens Jørn Justesen, næstformand Jens Kr. Larsen og 
næstformand Arne Bo Larsen.  
 
Administrationen har bistået Valgledelsen til gennemførelsen af valget af 
sekretariatschef Bent Kristensen og projektleder Dorte Toftegaard. 
 

1.2 Fastlæggelse af valgproces 
 

Valgledelsen konstaterede, at valget er tilrettelagt på en hensigtsmæssig 
måde og opfylder rammer under hensyn til Selskabets valgregulativ og 
vedtægtsmæssige bestemmelser.  
Hjørneflagene for valgprocessen er åbenhed og demokrati, ligesom 
processen gennemføres med flere digitale elementer.  
Den overordnede struktur for valghandlingen er opdelt i to faser: 
1) Kandidatopstilling i perioden 1. – 31. oktober 2018 
2) Valghandlingen gennemført ii perioden 25. februar – 18. marts 2019 
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2. Valgets indkaldelse
Kandidatopstil ling

Valgledelsen konstaterede, at valget var offentliggjort ved underretning på
Selskabets hjemmeside (eniig.dk/valg) den 1. oktober 2018 og i lokale medier
den 3. oktober ved annoncering i ugeaviser.
Offentliggørelsen af valget og opfordring til kandidatopstillingen var dermed
sket senest 12 uger før afstemningsperiodens begyndelse den 25. februar
2019 og under opfyldelse af de i Valgregulativet anførte indholdsmæssige
oplysningskrav jf. Valgregulativet pkt. 8.1 til kandidatopstilling.

Ud over de i vedtægterne fastsatte krav kunne Valgledelsen konstatere, at der
var gennemført følgende tiltag i forbindelse med indkaldelsen og
kandidatopstillingen:

• Bred annoncering i ugeaviser den 2.-3. oktober 2018 og åbning af
hjemmeside for kandidatopstilling.

• I perioden 1. - 31. oktober 2018 (opstillingsperioden) blev der afviklet en
kampagne på sociale medier og digitale banners på nettet med opfordring
til at stille op som kandidat.

• Pressemeddelelse den 1. oktober 2018 med henvisning til
kandidatopstillingen i relation til repræsentantskabsvalget og versionerede
pressemeddelelser til lokale aviser.

• Dialogmøder i repræsentantskabet med fokus på at sprede budskabet om
kandidatopstillingen ved hjælp fra nuværende repræsentantskabs-
medlemmers netværk.

• I perioden 1. november 2018 – 27. januar 2019 blev der informeret på
hjemmesiden om i hvilke områder, der skulle afvikles en egentlig
valghandling og i hvilke, der netop var det antal kandidater, der skulle
vælges ind, og hvor der dermed ikke skal afholdes en valghandling.

Valghandlingen 

Valgledelsen konstaterede, at der var sket underretning om valghandling i 
valgområderne 3, 4, 5, 8, 9 og 10 på Selskabets hjemmeside (eniig.dk/valg) 
den 28. januar og ved annoncering i dagspressen den 30. januar 2019, og at 
offentliggørelsen dermed var sket senest 4 uger før afstemningsperiodens 
begyndelse i de pågældende valgområder, jf. Valgregulativet pkt. 8.2. 

Valgledelsen konstaterede endvidere, at annonceringen opfyldte de i 
Valgregulativet pkt. 8.2 anførte indholdsmæssige krav om annoncering på 
selskabets hjemmeside. 
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Ud over de i vedtægterne fastsatte krav kunne valgledelsen konstatere, at der 
er gennemført følgende: 
 
Aktiviteter i forbindelse med valghandlingen i valgområderne 3, 4, 5, 8, 9 og 
10:  
 
• I perioden 28. januar – 18. marts 2019 blev der på hjemmesiden 

underrettet om, hvilke kandidater, der stiller op i hvilke områder.  
• Ved annoncering i ugeaviser den 30. januar 2019 blev der informeret om 

selve valghandlingen og hvilke kandidater, der stiller op i valgområderne.  
• Pressemeddelelse den 28. februar 2019 med henvisning til valghandlingen 

i relation til repræsentantskabsvalget.  
• Ved annoncering i ugeaviser den 27. februar – 1. marts 2019 blev der 

informeret om valget og opfordret til at stemme. 
• I perioden 25. februar - 15. marts 2019 (afstemningsperioden) blev der kørt 

en kampagne med opfordring til at stemme på sociale medier og digitalt 
(banners på nettet). I samme periode blev der udsendt to reminder-mails 
med opfordring til at afgive stemme.  
 

Valgledelsen har konstateret, at der er planlagt følgende aktiviteter i 
forbindelse med valgresultatets offentliggørelse:  
• Valgresultat offentliggøres på hjemmesiden den 25. marts 2019 
• Annoncer med henvisning til valgresultat indrykkes den 25. marts 2019 i 

Herning Folkeblad, Midtjyllands Avis, Nordjyske Stiftstidende,  
Randers Amtsavis og Viborg Stifts Folkeblad samt på Facebook.  
 

3.  Opstilling af kandidater 
 

Valgledelsen har kontrolleret procedurerne for gennemgang og verificering af 
stillerlister. Verificering af stillerne er sket med en stikprøvekontrol af Deloitte. 
Valgledelsen har verificeret stillerlister, hvor der kunne være tvivl om 
gyldigheden og således truffet afgørelse i hvert tilfælde.   
  
I 3 tilfælde blev stillerlisten genstand for en yderligere gennemgang og 
godkendt i Valgledelsen.  
 
På baggrund heraf godkendte Valgledelsen de modtagne stillerlister, og at 
disse var modtaget rettidigt, jf. Valgregulativets pkt. 9.3.  
 
Hvad angår opfyldelsen af valgbarhedskriterierne i valgregulativets pkt. 5.2. 
har kandidater bekræftet ved erklæring at være myndige.  

 
Valgledelsen konstaterede endvidere, at der var sket offentliggørelse af de 
opstillede kandidater i overensstemmelse med Valgregulativet pkt. 8.2. 
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4.  Afstemning 
 

I henhold til Valgregulativet pkt. 10.1 er det valgt at gennemføre valget som 
elektronisk afstemning.  
 
Valgledelsen har på denne baggrund kontrolleret følgende vedrørende den 
elektroniske stemmeafgivning:  
 

• Valgledelsen har godkendt proceduren for elektronisk stemmeafgivning 
og kontrolleret, at der på den af selskabet oprettede særlige 
hjemmeside vedrørende valg af repræsentantskabsmedlemmer er givet 
behørig vejledning i afgivelse af elektronisk stemme. 

• Der var opsat hensigtsmæssige procedurer for henvendelser til 
valgkontoret for at få den nødvendige hjælp og vejledning til at afgive 
stemme.  

 

5.  Retningslinjer for stemmeafgivningen 
 

I henhold til valgregulativet pkt. 4.1 tilkommer valgret enhver, fysisk eller 
juridisk person, der 4 uger før afstemningsperioden begynder, aftager 
elektricitet, og som alene eller sammen med andre har rådighed over en 
elforbrugsmåler, der er tilsluttet N1’s elnet. Herefter betegnet som 
’Andelshaveren’.  
 
Valgledelsen har i denne forbindelse konstateret, at der er opstillet 
hensigtsmæssige procedurer til sikring af, at der alene kan afgives stemme af 
andelshavere, som opfylder denne betingelse.  
 
I henhold til Valgregulativet pkt. 4.2 har hver stemmeberettiget én stemme pr. 
elforbrugsmåler.  
 
Valgledelsen har på denne baggrund konstateret, at der er opstillet hensigts-
mæssige procedurer til sikring af, at stemmeafgivning alene kan ske i 
overensstemmelse med Valgregulativets regler. 
 
 
STEMMEAFGIVNING 
 
Frist for stemmeafgivning  
Valgledelsen har i medfør af Valgregulativet pkt. 10 fastsat, at afgivne 
stemmer, for at være rettidigt modtaget, skal være registreret elektronisk 
senest den 18. marts 2019 kl. 16.00.  
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Kontrol af stemmeafgivning 
Assembly Voting ApS har over for valgledelsen bekræftet, at der er etableret 
hensigtsmæssige kontrolprocedurer til sikring af, at stemmeberettigede 
andelshavere ikke kan stemme flere gange eller på flere kandidater. 
Valgledelsen har af Assembly Voting ApS ligeledes fået oplyst, at den 
elektroniske stemmeafgivning er tilrettelagt og indrettet således, at der ikke 
kan afgives ugyldige stemmer. 
Dette er testet af uvildig part, Deloitte, der har gennemført en funktionstest af 
det digitale valgsystem, og som bekræfter, at valghandlingen følger 
valgreglerne og de vedtagne retningslinjer. 

6. Optælling af stemmer
Opgørelse af valgresultatet
Valgresultatet er opgjort af Assembly Voting ApS umiddelbart i forlængelse af
valgets afslutning den 18. marts 2019 kl. 16.00.

Alle gyldige stemmer er talt op og fordelt på kandidater.

7. Valgresultat
Valgresultatet er vedhæftet valgprotokollen som bilag 1.

8. Valgets lovlighed

Manglende adgang til afstemning
På første valgdag den 25. februar 2019 var valgsystemet nede i 45 minutter
grundet en fejl i login. Alle andelshavere, der henvendte sig, blev hjulpet frem
til afstemning.

Support under valgprocessen
Under hele valgperioden har Valgkontoret svaret og hjulpet alle henvendelser
fra andelshaverne vedrørende valget og oplyst aftagenumre, mens
Assembly Votings support har hjulpet andelshavere med selve valgsystemet
og valgkoder.
Der har i alt været 420 telefonopkald, 165 mails og 20 Facebook-
henvendelser til Valgkontoret.
Undervejs blev der konstateret, at nogle vindmølleejere ikke havde modtaget
valgkode på deres forbrugsmålepunkt på vindmøllen. Der blev tilføjet
valgkoder til 337 aftagenumre. Alle andelshavere, der henvendte sig herom,
er blevet hjulpet og har modtaget valgkode til stemmeafgivelse.
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Konklusion vedrørende valgets lovlighed 
Bortset fra ovenstående har der ikke i forbindelse med valget foreligget 
særlige forhold vedrørende valgets lovlighed.  

Valglederen konstaterede på denne baggrund, at valget var afholdt i 
overensstemmelse med valgregulativet og erklærede som følge heraf valget 
for lovligt.  

Reviewerklæring fra Deloitte er vedhæftet som bilag 2. 

Valgets resultat meddeles af bestyrelsen til de valgte repræsentant-
skabsmedlemmer og suppleanter jf. Valgregulativet pkt. 10.7.  

Valgresultatet offentliggøres endvidere på Selskabets hjemmeside og via 
annoncering i Herning Folkeblad, Midtjyllands Avis, Nordjyske Stiftstidende, 
Randers Amtsavis, Viborg Stifts Folkeblad, i ugeaviser og på Facebook. 

Silkeborg, den 21. marts 2019 

Som Valgledelse: 

Christian Greve Jens Jørn Justesen 
Viceformand Næstformand 

Jens Kr. Larsen Arne Bo Larsen 
Næstformand Næstformand 

9. Bilag
Bilag 1: Valgresultatet
Bilag 2: Reviewerklæring fra Deloitte
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