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Indledning

Dennevalgprotokol er udarbejdet i forbindelse med forbrugervalg af medlemmertil

bestyrelsen i N1 Randers A/S.

I henhold til Valgregulativet pkt. 3 skal den overordnede ledelse af valget forestås af en

af bestyrelsen nedsat valgledelse. Valgledelsen i henhold til Valgregulativet pkt. 7.3
godkender det gennemførte valg og udfærdiger en valgprotokol, som redegørfor 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 valgregulativets

bestemmelser herom.

Selskabets revisor Deloitte har overvåget og kontrolleret optællingen af stemmer jævnfør
Valgregulativets punkt 7.1. Deloittes reviewerklæring findes i bilag 2.

1. Valgledelse

Ifølge Valgregulativet pkt. 3.1 nedsættes en valgledelse bestående af
Selskabets direktør samt formand og to øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Valgledelsen består således af Selskabets direktør, Jan Østergaard Jensen

og formand Jesper Barslund Jacobsen samt
bestyrelsesmedlemmerne Jytte Rabæk Schmidt og Hans-Peter Andreasen.

2. Valgets indkaldelse

Valgledelsen konstaterede, at der var sket underretning om valget ved
annoncering i dagspressen den8. januar 2020, og at annonceringen dermed
var sket senest 4 uger før afstemningsperiodens begyndelse, jf.

Valgregulativet pkt. 4.2.

Valgledelsen konstaterede endvidere, at annonceringen opfyldte dei

Valgregulativet pkt. 4.3 anførte indholdsmæssige krav om annoncering på

selskabets hjemmeside.

Valgledelsen konstaterede, at der ud over de i vedtægterne og valgregulativet
fastsatte krav var gennemført følgendetiltag i forbindelse med indkaldelsen og

valget:

e Ved annoncering i ugeaviser i Randers den 8. og 22. januar 2020 og
Hobro den 14. og 21. januar 2020 blev valget offentliggjort.

e | perioden fra den 8.-30. januar 2020 (opstillingsperioden) blev der
gennemført Facebook-aktiviteter og annoncering på amtsavisen.dk med

opfordringtil at opstille til valget.
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e Ved avisannoncei ugeaviser i Hobro den 11. februar og Randers den
12. februar 2020 og annoncering på Facebook og på Amtsavisen.dki
perioden 6. februar til 20. februar 2020 blev det offentliggjort, hvem der

stiller op til valget, og der opfordrestil at afgive stemmetil valget af

forbrugerrepræsentanter.

Valgledelsen har konstateret, at der er planlagt følgende aktiviteter i

forbindelse med valgresultatets offentliggørelse:

e Valgresultatet offentliggøres på hjemmesiden den 27. februar 2020

e  Facebook-annoncer medhenvisningtil valgresultatet indrykkes

den 27. februar i Hobro og Randers.

e Valgresultatet offentliggørestillige i ugeaviser i Hobro og Randers

den 3. og 4. marts.

Opstilling af kandidater

Valgledelsen har kontrolleret procedurerne for gennemgang og godkendelse

af stillerlister, herunder er hver enkelt stillerliste, hvor der kunne være tvivl om

gyldigheden, blevet forelagt valgledelsen, som hartruffet afgørelse om

stillerlistens gyldighed.

1 kandidats stillerliste blev genstand for yderligere gennemgang hos

valgledelsen:

e Stillerlisten manglede aftagenumrepaalle stillerne

e Påstillerlisten var dertre tilfælde, hvor to personererstiller med den

sammeadresse og for den sammeelmåler

Stillerne var dermedikke gyldige, idet stillerne ikke kunneverificeres som
Forbrugere meden elforbrugsmåler i N1 Randers A/S’ netomrade pa grund af
manglende aftagenumre,og idet kandidaten dermed ikke var anbefalet af
mindst 10 Forbrugerejf. Valgregulativets § 5.1.

Valgledelsen besluttede af afsla kandidaturet, idet kandidatensstillere ikke

levede optil Valgregulativets § 5.1.

Valgledelsen godkendte kandidatliste med 6 kandidater.

Hvad angaropfyldelsen af valgbarhedskriterierne i Valgregulativets pkt. 2.2.,
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. 5.2.
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Afstemning

Valgledelsen hari henhold til Valgregulativet pkt. 4.1 truffet beslutning om at

gennemføre valget som elektronisk afstemning.

Valgledelsen har på denne baggrundkontrolleret følgende:

Elektronisk stemmeafgivning
Valgledelsen har godkendt proceduren for elektronisk stemmeafgivning og
kontrolleret, at der på den af selskabet oprettede særlige hjemmeside

vedrørendevalg af forbrugerrepræsentanterer givet behørig vejledningi

afgivelse af elektronisk stemme.

Retningslinjer for stemmeafgivningen

| henhold til Valgregulativet pkt. 2.1 tilkommer valgret enhver,fysisk eller

juridisk person, derpr. 1. januar i valgaret aftager elektricitet, og som alene

eller sammen medandre harradighed over en elforbrugsmaler, derertilsluttet
N1 Randers A/S’ elnet. (Herefter betegnet som Forbrugeren).
Valgledelsen hari denne forbindelse konstateret, at der er opstillet
hensigtsmæssige procedurertil sikring af, at der alene kan afgives stemme af

forbrugere, som opfylder denne betingelse.

I henhold til Valgregulativet pkt. 2.2 har hver stemmeberettiget én stemme per

afregningsmåler.

Valgledelsen har på denne baggrund konstateret, at der er opstillet
hensigtsmæssige procedurertil sikring af, at stemmeafgivning alene kan skei

overensstemmelse med Valgregulativets regler.

STEMMEAFGIVNING

Frist for stemmeafgivning
Valgledelsen har i medfgr af Valgregulativet pkt. 4.2 fastsat, at afgivne

stemmer, for at være rettidigt modtaget, skal være registreret elektronisk
senest den 20. februar 2020kl. 16.59.

Kontrol af stemmeafgivning
Deloitte har gennemfort stikprove-test af valgsystemet fra DATAMINDS A/S
og bekræfter, at der er etableret hensigtsmæssige kontrolprocedurertil sikring
af, at stemmeberettigede forbrugere ikke kan stemmeflere gangeeller på

flere kandidater.
Den elektroniske stemmeafgivningertilrettelagt således, at der ikke kan

afgives ugyldige stemmer.
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Overfor valgledelsen har Deloitte bekræftet, at det på de udvalgte stikprøver
ikke har været muligtat:
- stemme to gange med samme aftagenummer
- logge ind på to computere med samme aftagenummerog stemme

- logge ind medet andet aftagenummer

Optælling af stemmer

Opgørelse af valgresultatet
Valgresultatet er opgjort af DATAMINDSA/S umiddelbart i forlængelse af

valgets afslutning den 20. februar 2020 kl. 16.59.

Alle gyldige stemmerertalt op og fordelt på kandidater.

Valgresultat

Valgresultatet er vedhæftet valgprotokollen som bilag 1.
Valgdeltagelsen blev på 0,55% med 230 afgivne stemmer.

Jack Roni Rasmussen og SuneFilskov blev af forbrugerne i N1 Randers A/S

valgt ind som bestyrelsesmedlemmer.
Joan Marian Hjersing Knudsen og Christian Solberg er valgt som suppleanter.

Årsagentil den lave valgdeltagelse vurderesat ligge i en lav kendskabsgradtil

N1 og N1 Randers A/S, som ejerelnettet.

Support under valgprocessen
I valgperioden har Valgkontoret svaret og hjulpet alle henvendelser. Der har

været 40 telefoniske henvendelserog skriftlige.
Henvendelserne hartypisk været oplysning af aftagenumre, særligt
vedrørende11-cifrede aftagenumre med bindestreger.
Valgkontoret afviste én henvendelse, hvor en person ønskede aftagenumre

oplyst på 94 adresser og henvistetil, at det kun er de enkelte personer, der
råder over elmåleren, som kan få oplyst aftagenummer.

Flere stemmerafgivet fra samme IP-adresse
Derer af Deloitte konstateret nogle få tilfælde, hvor flere stemmer på unikke
aftagenumreer afgivet fra samme IP-adresse. Stemmerne vurderes gyldige,

da de er afgivet på unikke aftagenumre.
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8. Valgets lovlighed

Valgledelsen konstaterede, at valget var afholdt i overensstemmelse med
Valgregulativet og erklærede som følge heraf valgetfor lovligt.

Reviewerklæring fra Deloitte er vedhæftet som bilag 2.

Valgets resultat meddeles af valgledelsen til de valgte forbruger-
repræsentanter og suppleanterjf. Valgregulativet pkt. 7.4.

Valgresultatet offentliggøres endvidere på Selskabets hjemmeside, på
Facebookog via annoncering i Hobro og Randers-ugeaviser.

Silkeborg, den 24. februar 2020

Som valgledelse:

hf]
 

 

/JanØstergaard Jensen

    
 

Direktør Formand

HWNS-PAR Anbacasal Nd alll
Hans-Peter Andreasen JytteRabaek Schmidt
Bestyrelsesmediem N1 Bestyrelsesmediem N1

9. Bilag

Bilag 1: Valgresultatet

Bilag 2: Reviewerklæring fra Deloitte
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Forbrugervalg 2020 – N1 Randers 
Dokumentation af afstemningsresultat 

Udskrevet den 20. februar 2020 kl. 17:40 

Behandlet af: Torben Friis Møller 

Afstemningsperiode: 06-02-2020 09:00:00 – 20-02-2020 16:59:59 

Det bekræftes, at resultatet er som nedenfor: 

Kandidat Stemmer Andel 

Jack Roni Rasmussen 80 35% 

Sune Filskov 55 24% 

Joan Marian Hjersing Knudsen 49 21% 

Christian Soelberg 27 12% 

Rasmus Bjerring 14 6% 

Michael Offenbach Taasti 5 2% 

Total 230 100% 
 

Første stemme er afgivet: 06-02-2020 09:14:26 

Sidste stemme er afgivet: 20-02-2020 16:50:27 

Alle stemmer er afgivet på https://stemonline.dk/valgn1randers, som har haft en oppetid på 100% i 

afstemningsperioden. 

Kontrol af stemmer efter valghandlingens udløb 

Efter afstemningens afslutning er alle stemmer gennemgået ud fra nedenstående kontrolpunkter: 

1. Tjek af stemmefordeling på forbrugsadresser – ingen bemærkninger 

2. Tjek af antal stemmer pr. ip-adresser – ingen bemærkninger 

3. Tjek af stemmefordeling over tid – ingen bemærkninger 








