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Forretningsorden for Repræsentantskabsmøde på Krogerup Højskole 

1. FORHOLD TIL FUNDATS

I Krogerup Højskoles fundats § 3, stk. 5 står, at Repræsentantskabet selv fastsætter sin forretningsorden. 

Dagsorden, frister for indsendelse af forslag og for udsendelse/udlevering af årsrapport er fastsat i fundatsen. 

I forhold til beslutninger står der i § 4, stk. 5, at ”Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til 

antal mødte medlemmer, og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed – jævnfør dog paragrafferne 

12 & 13.” Paragraf 12 handler om fundatsændringer, og paragraf 13 handler om nedlæggelse. I fundatsens § 

3, stk. 6 står der, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt. Personvalg er ikke reguleret i fundatsen. 

2. PERSONVALG

Generelt 

Kampvalg foregår ved skriftlig afstemning. Der udpeges mindst to stemmetællere, der ikke selv må være 

stillet op til valg på repræsentantskabsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

2.1. Valg til repræsentantskab 

Jf. fundatsens § 3, stk. 1 består en del af Krogerup Højskoles repræsentantskab af udpegede repræsentanter 

for DUF, nuværende og tidligere elever og partier, der er repræsenteret i Folketinget. Derudover udpeger 

repræsentantskabet indtil tyve medlemmer af repræsentantskabet, der hver sidder i to år. Kandidaterne til 

repræsentantskabet kan deltage i repræsentantskabsmødet som observatører inden valget. Dirigenten 

afgør, om der skal være mulighed for mundtlig præsentation af kandidaterne på repræsentantskabsmødet. 

I det tilfælde, at der er samme antal eller færre kandidater til de ledige pladser, foregår valget ved fredsvalg 

uden afstemning. 

I det tilfælde, at der er flere kandidater end antallet af ledige pladser, foregår valget ved pointmetoden, sådan 

at kandidaternes navne skrives op i den rækkefølge, man helst ser dem valgt. Der skal stemmes på det antal 

personer, der skal vælges. Den første kandidat gives det antal point, der svarer til det antal personer, der skal 

vælges. Den næste et point mindre, osv. (Eksempel: Hvis der skal vælges 10 medlemmer, gives den øverste 

på listen 10 point, den næste 9 point, osv.) Ved stemmelighed foretages omvalg blandt de kandidater, der 

har opnået lige mange point. 

Efter valget er de valgte medlemmer af Repræsentantskabet og kan deltage i de følgende valg og 

beslutninger. 

2.2. Valg af formand 

I det tilfælde, at der er én kandidat, foregår valget ved fredsvalg uden afstemning. Ved flere kandidater 

foretages valg af formand ved, at repræsentantskabets mødte medlemmer skriver ét kandidatnavn på 

stemmesedlen. Den valgte skal have absolut flertal. Hvis dette ikke opnås i første afstemningsrunde, udgår 

den kandidat, der fik færrest stemmer, hvorefter der foretages ny afstemningsrunde blandt de 

tilstedeværende kandidater. Denne metode gentages, indtil en kandidat har opnået over halvdelen af 

stemmerne. Ved kampvalg får kandidaterne to minutter til mundtligt at præsentere deres kandidatur. 
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2.3. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

I det tilfælde, at der er to kandidater til de to bestyrelsespladser på valg, foregår valget ved fredsvalg uden 

afstemning. I det tilfælde, at der er flere end to kandidater, foregår valget ved, at repræsentantskabets mødte 

medlemmer skriver to kandidatnavne på stemmesedlen uden prioritering. De kandidater, der får flest 

stemmer, er valgt. Den kandidat, der får flest stemmer af de ikke-valgte, bliver suppleant. Ved kampvalg får 

kandidaterne to minutter til mundtligt at præsentere deres kandidatur. 

I det tilfælde, at der er to kandidater til de to bestyrelsespladser på valg, skal der vælges en suppleant 

særskilt. I det tilfælde, at der er én kandidat, foregår valget ved fredsvalg uden afstemning. Ved flere 

kandidater foretages valg af suppleant ved, at repræsentantskabets medlemmer skriver ét kandidatnavn på 

stemmesedlen. Den kandidat, der får flest stemmer, er valgt som suppleant. Ved kampvalg får kandidaterne 

to minutter til mundtligt at præsentere deres kandidatur. 

I det tilfælde, at et bestyrelsesmedlem udtræder i løbet af den valgte periode, træder suppleanten ind i 

bestyrelsen i den resterende tid, som den pågældende er valgt for. 

2.4. Valg af revisorer 

I det tilfælde, at der er to kandidater, foregår valget ved fredsvalg uden afstemning. I det tilfælde, at der er 

to kandidater til de to pladser på valg, foregår valget ved fredsvalg uden afstemning. I det tilfælde, at der er 

flere end to kandidater, foregår valget ved, at repræsentantskabets medlemmer skriver to kandidatnavne på 

stemmesedlen uden prioritering. De kandidater, der får flest stemmer, er valgt. Ved kampvalg får 

kandidaterne to minutter til mundtligt at præsentere deres kandidatur. 

 

 

 


