
 

Stemmeseddel til hovedbestyrelsesvalget 2020 

Der skal vælges 3 hovedbestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Der må højest sættes 2 krydser 
på stemmesedlen og kun ét kryds ved hver kandidat. I tilfælde af enkelt medlemskab, benyttes 
kun den ene stemmeseddel. I tilfælde af familiemedlemsskab kan begge stemmesedler 
benyttes, men så må stemmesedlerne ikke skilles ad. Benyttes begge stemmesedler, skal begge 
medlemmer udfylde afsenderfeltet nederst på deres stemmeseddel. Afsenderfeltet skal være 
udfyldt og læselig. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. Når medlemskabet er kontrolleret, 
klippes afsenderfeltet af inden stemmeoptællingen. Dermed sikres anonymiteten. 
Når stemmesedlen er udfyldt, foldes den langs den stiplede linje og limes.  
Stemmesedlen afleveres ved generalforsamlingens begyndelse eller sendes i lukket kuvert, så 
den er klubbens revisor Janny Møller, Nordvanggårdsvej 28, 3460 Birkerød i hænde senest 1. 
april 2020. 

-------------------------------------------------------FOLDES HER------------------------------------------------------- 

             Henrik Fuchs Rasmussen  Pernille Lasson 

 

             Søren Elbo Bøgesvang  Trine Henriksen Maagaard 

 

           

SÆT OP TIL 2 KRYDSER 

Kandidater er sorteret alfabetisk efter fornavn 

LIM PÅFØRES HER 

 

Hvis begge stemmesedler benyttes i tilfælde af familiemedlemskab, må de ikke skilles ad. 
Stemmesedlen er kun gyldig med udfyldt og læseligt afsenderfelt. 

Navn: _____________________________________ Medlemsnummer: __________________ 

Adresse: ______________________________________________________________________ 

Postnr.: ________By:___________________________Underskrift:_______________________ 
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