
1. Valgområder
1.1 Valgområder
Til repræsentantskabet vælges mellem 50 og 60 medlem-
mer, idet valg finder sted i følgende 4 valgområder:

1) valgområde 1, bestående af følgende underliggende af-
delinger:

     - Thisted
     - Hundborg
     - Nykøbing / Mors
     
2) valgområde 2, bestående af følgende underliggende af-
delinger:

     - Hurup
     - Hvidbjerg
     - Koldby

3) valgområde 3, bestående af følgende underliggende af-
delinger:

     - Hanstholm
     - Frøstrup

4) valgområde 4, bestående af følgende underliggende af-
delinger:

- Herning
- Aulum
- Holstebro
- Struer
- Ulfborg
- Viborg

Ved etablering af nye afdelinger træffer bestyrelsen beslut-
ning om, til hvilket valgområde den nye afdeling henføres.

Det af repræsentantskabet fastsatte antal repræsentant-
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skabsmedlemmer fordeles mellem valgområderne på føl-
gende måde:

valgområde 1: 20 faste mandater
valgområde 2: 5 faste mandater
valgområde 3: 5 faste mandater
valgområde 4: 5 faste mandater

De resterende repræsentantskabsmedlemmer fordeles 
mellem de fire valgområder på grundlag af den tegnede 
stemmeberettigede garantkapital i de enkelte valgområ-
der, idet hvert valgområde skal tildeles mindst ét repræsen-
tantskabsmedlem.

Repræsentantskabets medlemmer vælges af og blandt de 
stemmeberettigede garanter for 4 år ad gangen. 

Kandidaterne til repræsentantskabet skal opfylde de i ved-
tægterne indeholdte valgbarhedsbestemmelser.

1.2 Stemmeret
Stemmeberettigede ved valg af repræsentantskab er de ga-
ranter, hvis garantkapital er noteret på navn i sparekassen 
senest den 31. august i valgåret.

Hver garant har én stemme for hver 1.000 kr. indbetalt ga-
rantkapital, dog højest 20 stemmer.

2. Valgets gennemførelse
2.1 Valg til repræsentantskabet
Valg til repræsentantskabet afholdes hvert andet år i okto-
ber kvartal og gælder fra førstkommende 1. januar.

Ved hvert valg vælges det antal repræsentantskabsmed-
lemmer, som er på valg, jf. vedtægternes pkt. 5.1, samt sup-
plerende valg for en 2-årig periode af det antal medlemmer, 
som måtte være afgået i perioden, og hvis valgperiode ikke 
er udløbet.
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Sparekassen indkalder ved opslag på sparekassens hjem-
meside og i sparekassens lokaler senest den 1. september i 
det år, hvori valg skal afholdes. Meddelelsen skal indeholde 
opfordring til fremsendelse af forslag til kandidater til re-
præsentantskabet. Det skal af indkaldelsen fremgå, at sid-
ste frist for forslag til kandidater er 15. september.

Inden 15. oktober udsender sparekassen til alle stemmeberetti-
gede garanter stemmeseddel med oplysning om, at enten skal 
stemmesedlen senest d. 15. november være afleveret til spare-
kassen for rettidigt at indgå i valghandlingen, eller også skal elek-
tronisk stemme være afgivet inden samme frist.

Såfremt en eller flere af de foran nævnte datoer falder på 
en lørdag, søndag eller helligdag, anvendes i stedet først-
kommende hverdag, og de i bestemmelsen anførte frister 
forskydes tilsvarende.

2.2 Indsendelse af forslag til kandidater
Forslag til kandidater kan alene stilles af de stemmeberet-
tigede garanter. De foreslåede kandidater skal ved deres 
underskrift på det dokument, hvorpå der stilles forslag om 
valg af kandidaten bekræfte, at de er indforståede med evt. 
at indtræde i repræsentantskabet. Ingen garant kan opstil-
les i mere end et valgområde og kun, hvor dennes garant-
konto er tilhørende. 

Det bør ved opstillingen af kandidaterne tilstræbes, at re-
præsentantskabet kan sammensættes alsidigt, såvel i geo-
grafisk som i erhvervsmæssig henseende.

2.3 Beskrivelse af kandidaterne
Kandidaterne skal være så bestemt betegnet ved fornavn 
og efternavn, stilling og bopæl, at der ikke kan finde forveks-
ling sted med nogen anden valgbar person. Er nogen af de 
på listen opførte kandidater ikke valgbare eller så tilstræk-
keligt betegnet, at det ikke kan afgøres, til hvilken valgbar 
person der sigtes, slettes navnet på listen. 

2.4 Afstemningen
Sparekassen udsender inden 15. oktober i valgåret til hver 
stemmeberettiget garant en stemmeseddel, hvorpå kandi-
daterne angives i alfabetisk orden.

Den udfyldte stemmeseddel skal være sparekassen i hænde 

senest d. 15. november, eller også skal elektronisk stemme 
være afgivet inden samme frist.

2.5 Stemmeafgivning
Garanterne kan alene afgive stemmer på kandidater, opstil-
let i det valgområde, hvor den stemmeberettigede garants 
garantkonto er tilhørende.
Stemme afgives ved at sætte kryds ud for navnene på de 
kandidater, den stemmeberettigede ønsker valgt. Der må 
maksimalt sættes kryds ud for et antal kandidater, der ud-
gør én tredjedel (1/3) af antallet af repræsentantskabsmed-
lemmer, der skal vælges i det pågældende valgområde, dog 
må der altid stemmes på indtil 3 kandidater. Ved ulige antal 
kandidater, fastsættes antallet ved almindelig afrunding.

Repræsentantskabsmedlemmerne i hvert valgområde væl-
ges ved simpelt, relativt flertal. I tilfælde af stemmelighed 
foretages lodtrækning.

Er der ikke opstillet flere kandidater, end der skal vælges, er 
disse valgt uden afstemning. 

3. Valgets opgørelse
3.1 Opgørelse af valget
Den endelige opgørelse af valget foretages i sparekassens 
hovedkontor i Thisted, og skal være tilendebragt senest ti 
hverdage efter afstemningens afslutning.

3.2 Protokol
Over valget føres en protokol, der underskrives af sparekas-
sens interne revision. Kandidater kan få oplyst sit modtagne 
stemmetal samt hvor mange stemmer, der var nødvendigt 
for at blive valgt til sparekassens repræsentantskab.

3.3 Offentliggørelse af valgresultat
Det endelige resultat af valget bekendtgøres senest én 
måned efter valgets afslutning på Sparekassen Thys hjem-
meside.

3.4 Kontrol af opgørelse af valget
Opgørelsen af valget kontrolleres af sparekassens interne 
revision. Spørgsmålet om en stemmeseddels gyldighed af-
gøres af den interne revision.


