
FORSLAG VEDRØRENDE VALG TIL Ø-KONTAKTUDVALGET 
 

I november 2021 er der kommunalvalg, og samtidig sker normalt valget af Fejøs repræsentanter til Ø-

kontaktudvalget. 

Bestyrelsen foreslår at valget foregår som i 2017. 

Vi anvender således den samme valgmetode, som er aftalt i foreningens vedtægter for andre valg: 

”§10 REGLER FOR VALG: 

Stk.1 Personvalg i foreningen: Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer (eller andre 

tilfælde hvor der skal vælges mere end 1 person) kan man stemme på et antal personer op til det antal 

poster som skal besættes. Personvalg foretages ved skriftlig afstemning. Man kan ikke give flere stemmer til 

nogen person.” 

Konkret formuleret er bestyrelsens forslag: 

 

VALG TIL Ø-KONTAKTUDVALGET 
 
Ved valg af Fejøs 3 repræsentanter til Ø-kontaktudvalget kan hver beboer på Fejø stemme på 1, 2 eller 3 
personer. Man kan ikke give flere stemmer til nogen person. 
 
Fejøforeningens bestyrelse nedsætter et valgudvalg på 3 personer, som ikke må være kandidater. 
Opstilling sker ved skriftlig besked til valgudvalget senest 2 uger før valget. Kandidaterne bekendtgøres 
senest 1 uge før valget. Valget foregår samme dag som kommunalvalget og optælles samme dag af 
valgudvalget. Resultatet bekendtgøres straks. 

 
 

Som det fremgår af ovenstående foreslår bestyrelsen at det fortsat alene er øens fastboende befolkning 

som vælger repræsentanterne i Ø-kontaktudvalget. Dette spørgsmål synes vi fortjener en særskilt debat på 

generalforsamlingen. 

Udvalget er et kommunalt udvalg, hvor der ikke umiddelbart er adgang til at vælge personer som har 

folkeregisteradresse udenfor kommunen. Overfor politikerne i kommunen har det formentlig en større 

argumentationskraft at Fejøs synspunkter fremføres af nogle som er med til at vælge de pågældende 

politikere. 

Samtidig er udenøs beboere også en vigtig del af Fejøs liv, og deres synspunkter har også vægt i Ø-

kontaktudvalgets arbejde. 

Vi regner for givet, at Ø-kontaktudvalgets medlemmer også fremover vil have en tæt kontakt med 

Fejøforeningens bestyrelse. Vi mener derfor, at de udenøs beboeres interesser vil være godt repræsenteret 

herigennem, idet de er repræsenteret i Fejøforeningens bestyrelse. Vi har ikke i indeværende valgperiode 

oplevet situationer, hvor udenøs beboere på Fejø har kritiseret vores repræsentanter i Ø-kontaktudvalget 

for at overse de udenøs’ interesser. 

 

Med venlig hilsen 

Fejøforeningens bestyrelse 


