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Referat af valgudvalgsmøde den 29.11.2019 

 
Deltagere 
 
Valgudvalget:                          Sten Bønsing (formand), Kirsten Mølgaard Nielsen, Berit Klitgård Jakobsen, Olena 

Kalyanova Larsen, Jens Kirk, Erika Spaich og Philip Sperling. 

Valgsekretariatet: Sine Sø Kristensen, Ib Munk og Laura Høvring Møller (referent) 

 
 

Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat fra valgudvalgets seneste møde den 11. november 2019 
Bilag 1: Referat af valgudvalgsmøde den 11. november 2019 

 
3. Orientering om udskudte valg/aflyste valg 
 
4. Orientering om klage over valgudvalgets afgørelse vedrørende opstilling samt rektors afgørelse i sagen 

Bilag 2: Mailkorrespondance med klager og rektor 
 
5. Orientering om valghandlingerne v/Valgsekretariatet 

 
6. Proces med besættelse af ubesatte mandater efter valget 

 
7. Eventuelt 

 
8. Opgørelse af valget 

 
 

Referat:  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt.  

 
2. Godkendelse af referat fra valgudvalgets seneste møde den 11. november 2019 

Referatet blev godkendt.  
 

3. Orientering om udskudte valg/aflyste valg 
Valgsekretariatet orienterede om tre udskudte/aflyste valg. De tre valg er alle udsat grundet omorgani-
sering. Følgende tre valg er udskudte/aflyste:  
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- Valget til Studienævn for Materialer og Produktion  
- Valget til Institutråd for Byggeri og Anlæg  
- Valget til Institutråd for Statens Byggeforskningsinstitut  

 
Valgsekretariatet vil forsøge at afholde de tre udskudte valg samtidig. Valgudvalget vil blive indkaldt til 
valgoptælling, såfremt der blive tale om kampvalg.  

 
4. Orientering om klage over valgudvalgets afgørelse vedrørende opstilling samt rektors afgørelse 

i sagen 
Valgudvalget afviste på valgudvalgsmøde d. 11/11 2019 en klage fra en studerende, som ikke havde 
formået at stille op. Klageren havde anket afgørelsen til rektor, som på baggrund af anken og en udta-
lelse fra valgsekretariatet stadfæstede valgudvalgets afgørelse. 

 
5. Orientering om valghandlingerne v/Valgsekretariatet 

Efter valgudvalgets møde d. 11/11 2019 modtog valgsekretariatet yderligere to klager, som blev be-
handlet af formanden på vegne af valgudvalget. Begge klager var et resultat af fejl begået af dem selv, 
og de blev begge afvist. 
 
Valgsekretariatet blev orienteret om stemmeprocenter ved årets valg:  

 Årets samlede stemmeprocent endte 23,29%.  

 For studerende var årets stemmeprocent 18,66% (til sammenligning var stemmeprocenten sid-
ste år 20,31%)  

 For teknisk-administrativt personale var årets stemmeprocent 54,30% 

 For videnskabeligt personale var årets stemmeprocent 53,42 % 
 
Under afstemningen modtog valgsekretariatet en del henvendelser fra studerende og ansatte, som ikke 
kunne stemme. Der var bl.a. problemer med udenlandske studerende, som havde et forkert CPR-num-
mer indtastet i systemet. Dog var de fleste af henvendelser fra ansatte, som oplevede tekniske proble-
mer med at logge ind i valgsystemet. Derudover modtog valgsekretariatet henvendelser fra ansatte, 
som var i tvivl om deres valgret, f.eks. grundet nedsat tid, orlov eller tilhørsforhold.  

 
Problemerne blev løst løbende af både valgsekretariatet og valgsupport.  
 
Grundet et teknisk problem, som ikke umiddelbart kunne løses, modtog valgsekretariatet én stemme 
manuelt. Stemmen blev indtastet i valgsystemet, og blev dermed inkluderet i den samlede optælling.  
 

6. Proces med besættelse af ubesatte mandater efter valget 
Når klagefristen efter valget er udløbet (d. 9. december kl. 14), vil processen med besættelse af ube-
satte mandater blive igangsat. Rektor vil blive orienteret om, i hvilke råd og nævn der mangler ansatte 
(VIP eller TAP), hvorefter Rektor vil igangsætte en udpegningsproces.  
 
Valgsekretariatet har efter opstillingsperioden modtaget en del henvendelser fra ansatte, som ikke 
havde nået at stille op. De er blevet orienteret om udpegningsprocessen.  

 
7. Eventuelt 

Formanden spurgte ind til antallet af indsendte kandidatpræsentationer på valghjemmesiden. Valgse-
kretariatet fortalte, at der blev indsendt knap 100 kandidatpræsentationer.  
Valgsekretariatet fortalte derudover, at AAU Kommunikations workshop, hvor man kunne lære at lave 
en valgvideo, havde cirka 10 deltagere. Det lave deltagerantal kan skyldes, at mange studerende stiller 
op via organiserede lister og dermed får hjælp fra disse organisationer. Det blev påpeget, at en work-
shop er en god mulighed for studerende, som stiller op selvstændigt og derfor ikke har et bagland, som 
kan hjælpe.  
 

 
8. Opgørelse af valget 

Valgudvalget opgjorde valget for åbne døre.  


