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FIRE VALGGRUPPER
Repræsentantskabets medlemmer
fordeler sig på fire valggrupper. Det er
boligformen, der afgør, hvilken valggruppe man tilhører.

VALGGRUPPE 1

Stemmeberettigede er fra udlejningsejendomme udlejer og lejere, mens
det for andelsboligforeninger er bestyrelsen og medlemmer af andelsboligforeningen, der samtidig er boligtagere. For ejerforeninger gælder, at
bestyrelsen og ejerlejlighedsejere
kan stemme. Hver af de stemmeberettigede har én stemme, og der
kan kun afgives én stemme pr. husstand. Afstemningen er skriftlig, og
der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

To medlemmer af repræsentantskabet
udpeget af Aalborg Byråd.

VALGGRUPPE 4

Det fremgår af foreningens vedtægter,
hvordan de fire valggrupper vælger
deres medlemmer. Vedtægterne kan
læses på www.an-tv.dk
Endvidere vil valgforordningerne blive
gennemgået – for hver valggruppe
– ved selve valghandlingen tirsdag
den 5. december 2017.

De to repræsentanter udpeget af byrådet behøver ikke at være medlem af
byrådet, ligesom de heller ikke behøver
at være medlem af AN-TV. De udpeges
straks efter kommunalvalget, hvorefter
de fungerer i byrådets valgperiode –
med mindre byrådet bestemmer andet.

HVEM SKAL
SIDDE HER?
Tirsdag den 5. december 2017 er der valg til AN-TVs
repræsentantskab. Valget afholdes i Aalborg Kongres
& Kultur Center. Her afgøres det, hvem der skal
indtage de 61 pladser i repræsentantskabet for de
næste fire år.
Valgperioden udløber til årsskiftet,
og AN-TVs medlemmer skal derfor
vælge nyt repræsentantskab. Repræsentantskabet er antenneforeningens
øverste myndighed og vil efter valget
tælle 61 medlemmer. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse bestående af 8 medlemmer, der udgør
foreningens daglige ledelse.

Valglokalerne ligger på første sal med
opgang ved restaurant Papegøjehaven.
Man skal henvende sig ved valgbordet
og fremvise relevant ID samt betalt
regning for medlemskab af AN-TV
eller kvittering fra Betalingsservice.
Ved valgbordet får man information
om valget og bliver guidet til det
rette valglokale.

Valget til AN-TVs repræsentantskab
foregår i Aalborg Kongres & Kultur
Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.
Valgdagen er tirsdag den 5. december
2017, og valghandlingen begynder
klokken 19.00.

VALGHANDLINGEN
Man kan ikke deltage i valghandlingen,
hvis man møder frem efter, at dørene
til valglokalet er lukket. Det annonceres både udenfor og inde i lokalet,

VALGGRUPPE 2
Almene boligorganisationer – 18 pladser i repræsentantskabet – én plads
pr. påbegyndt 750 medlemmer.

når dørene bliver lukket klokken 19.
Derefter kan valghandlingen begynde.
Hvis man selv ønsker at stille op til
repræsentantskabsvalget, er det en
forudsætning, at man har bopæl i
Aalborg Kommune, og at man personligt eller gennem sit lejemål er
medlem af AN-TV.
Medlemmer, der er på valg eller valgt
til repræsentantskabet, må ikke være i
restance.
Det er Advokatfirmaet Vingårdshus i
Aalborg, der er juridisk ansvarlig for valghandlingen. De bistås af ansatte fra ANTV Huset, som er antenneforeningens
tovholder på valgets korrekte afvikling.
Valgperioden for det nye repræsentantskab strækker sig fra 1. januar
2018 til og med 31. december 2021
svarende til byrådets valgperiode.

datliste, hvor kandidaterne påføres i
den rækkefølge, som deres anmeldelse indkommer. Herefter præsenterer kandidaterne sig i den rækkefølge, som fremgår af listen.

Hver af de tilsluttede boligorganisationer, der har 750 abonnementer eller
derover, udpeger et medlem af repræsentantskabet. Boligorganisationer,
der ikke opfylder kravet om 750 medlemmer, kan indgå valgforbund.
Det er organisationsbestyrelsen i den
enkelte boligorganisation, der endeligt
vælger eller udpeger sin repræsentation.

Enkelttilsluttede – 16 pladser i repræsentantskabet – én plads pr. påbegyndt
750 medlemmer.

Valg i AN-TV

Valget gennemføres ved fire separate
valghandlinger.

Hvis antenneforeningens arbejde har din
interesse så kom og deltag:

Som kandidater til repræsentantskabet
kan opstilles abonnenter og brugere.
Dog kun én person pr. husstand. I forbindelse med valghandlingen udfærdiges en kandidatliste, hvor kandidaterne
påføres i den rækkefølge, som deres
anmeldelse indkommer. Herefter
præsenterer kandidaterne sig i den
rækkefølge, som fremgår af listen.

REPRÆSENTANTSKABSVALG
tirsdag 5. december 2017
klokken 19.00
Aalborg Kongres & Kultur Center
Europa Plads 4, 9000 Aalborg

Stemmeberettigede er abonnenter
og brugere. Hver husstand har én
stemme, der gives skriftlig. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.

DE VALGTES OPGAVE

Andelsbolig- og ejerforeninger samt
udlejningsejendomme – 25 pladser
i repræsentantskabet – én plads pr.
påbegyndt 750 medlemmer.

Den grundlæggende opgave for
AN-TVs repræsentantskab består i at
medvirke til den bedste, bredeste og
billigste forsyning af digitale tjenester
til foreningens medlemmer. Tjenesterne omfatter tv, bredbånd, telefoni,
radio, streaming med videre.

Som kandidater til repræsentantskabet
kan opstilles abonnenter (udlejere og
bestyrelser) og brugere (lejere, ejerlejlighedsejere, ejerlaug og andelsboligtagere). Det er et krav, at kandidaterne skal være til stede for at
kunne blive valgt. I forbindelse med
valghandlingen udfærdiges en kandi-

Det sker i et tæt samarbejde med
Stofa, som AN-TV sidste år indgik en
partnerskabsaftale med. Der venter
derfor det nye repræsentantskab en
spændende, men også krævende
opgave med at fastlægge og udfylde
antenneforeningens rolle i det nye
partnerskab.

VALGGRUPPE 3

Valget til AN-TVs repræsentantskab
afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Fakta om AN-TV
AN-TV er med mere end 40.000 medlemmer Danmarks næststørste brugerejede og brugerstyrede antenneforening.
AN-TV blev dannet i 1993, hvor Aalborg
Kommune overdrog det daværende
Aalborg Byfællesantenneanlæg til
brugerne.
I 2016 indgik AN-TV en partnerskabsaftale med foreningens mangeårige
tekniske leverandør, Stofa.
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