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VSD Bestyrelsesvalg 2020 
 

I den kommende tid skal der vælges 4 forældre-medlemmer til bestyrelsen for Vestsalling Skole og Dagtilbud 
(VSD) for de næste 4 år. Det drejer sig om forskudt valg, hvor 4 af de 8 bestyrelsesmedlemmer er på valg. De 
valgte medlemmer tiltræder 1. august 2020.  
 

På valg er:  
Anne Ebbesen Sørensen (VSD Troldebo Ramsing) – Elizabeth Odland (VSD Birkely Lem) – Kevin Milter 
Ladegaard (VSD Grankoglen Rødding) – Maria Rask/Lærke Søndergaard (VSD Balling Skole). 
Samt ALLE suppleanter. 
 

Ikke på valg: 
Henriette Dalgaard (VSD Lem Skole) – Simon Sandberg (VSD Fjordbo Lihme) – Dorthe Siggaard Sørensen (VSD 
Rødding Skole) – Mette Thoftgaard Jensen (VSD Udskolingen Balling). 
 

Stemmeret og valgbarhed 
 

Alle forældre har stemmeret og kan vælges, hvis de har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i VSD. 
Det gælder dagtilbud i Birkely, Fjordbo, Grankoglen, Troldebo. 
Det gælder skole i Balling, Lem, Rødding samt udskolingen. 
 

Disse forældre er automatisk optaget på valglisten. Alle vælgere har 1 stemme hver. 
Både moderen og faderen har således 1 stemme hver, uanset antallet af børn i VSD. 
 

Hvis forældremyndigheden over et barn (børn) er tillagt den ene af forældrene, har denne 1 stemme. Desuden har 
plejeforældre (stedforældre) eller ”papirløse” fædre/mødre mulighed for at blive optaget på valgliste. De får 
stemmeret og er valgbare.  
 

Endvidere har følgende stemmeret og er valgbare:  
 

• Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden, og som bor sammen med denne og 
barnet. Det forudsættes, at forældremyndigheden ikke er delt mellem forældrene.  
 

• Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med 
forældremyndighedens indehaver. Det forudsættes, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at 
der ikke er givet valgret til nogen anden (f.eks. ny ægtefælle). 
 

Fra 3. februar er valglisterne fremlagt i VSD Administration, Stadion Allé 18, Balling.  
Forespørgsler eller anmodninger om optagelse på valglisten på tlf. 9915-7500.  
Anmodning om optagelse på valglisten skal ske senest 21. februar 2020.  
 

Opstilling som kandidat  
 

Har du mod på og lyst til at gå aktivt ind i arbejdet i VSD Bestyrelsen, har du mulighed for at stille op som kandidat. 
Kandidater opstiller som enkeltpersoner, og alle valgberettigede kan stille op.  
 

Opstilling som kandidat sker ved henvendelse til skole- og dagtilbudsleder Michael Schrader, Stadion Allé 18, 
7860 Spøttrup, mics@skivekommune.dk, enten før valgmødet, på valgmødet eller senest den 10. dag (21/3) 
efter valgmødet. 
 

Valgmøde onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00  
på VSD Lem, Vejbyvej 5, 7860 Spøttrup. 
 

På valgmødet vil du blive præsenteret for de kandidater, der stiller op - både dem der allerede tidligere har været 
præsenteret samt for nye kandidater, som opstilles direkte på mødet. De vil fortælle om deres synspunkter og 
holdninger til bestyrelsesarbejdet, og du får mulighed for at stille spørgsmål. 
 

På valgmødet kan du også være med til at opstille kandidaterne - hvem der skal være medlem af bestyrelsen, og 
hvem der skal være suppleant. Valgbestyrelsen indbyder herefter kandidaterne til møde.  
Her afklares om kandidaterne kan blive enige om en prioritering (hvem der er de 4 i bestyrelsen og hvem der er 
suppleanter) - fredsvalg, eller om der skal være afstemningsvalg. 
Den nuværende bestyrelse er enig om at opfordre til fredsvalg for at få alle områder repræsenteret. 
 

Valg 
 

De opstillede kandidater kan aftale fredsvalg senest 13. april 2020. Hvis der ikke opnås fredsvalg, vil der blive 
afstemningsvalg 5. maj 2020. Alle stemmeberettigede vil senest 10 dage før blive orienteret om valget. 
 

Med venlig hilsen 
 

Michael Schrader, Mette Toftgaard Jensen, Kevin Milter Ladegaard 
Valgbestyrelsen 


