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Udkast 

 

Referat af møde i Valgudvalget 

Mandag den 30. november 2020 

Afholdt i Fr. Bajers Vej 7K, lokale 0.03 (fysisk møde m. streaming fra valgets 
opgørelse) 

Valgsekretariatet 
Fibigerstræde 10 
9220 Aalborg Ø 
 
Sagsbehandler: 
Maria Kallestrup / Ib Munk 
Telefon: 9940 7325 / 9940 7285 
E-mail: 
valgsekretariatet@adm.aau.dk 
 
Dato: 03-12-2020 
Sagsnr.: 2020-021-00691 

 

 

Deltagere: Sten Bønsing (formand), Kirsten Mølgaard,  Phillip Sperling, Olena Kalyanova Larsen og Jens Kirk 

Afbud:  Berit Klitgård Jakobsen og Louiza Bohn Thomsen 

Øvrige deltagere: Maria Lund Kallestrup og Ib Munk (referent)  

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

2. Godkendelse af referat fra valgudvalgets seneste møde den 12. november 2020 

Referatet blev godkendt.  

3. Orientering om valghandlingerne v/ Valgsekretariatet 

Valgsekretariatet oplyste, at afstemningen er forløbet i god ro og orden. Stemmeprocenten er i år endt på 
15,50. For Bestyrelsens vedkommende er stemmeprocenten 12,82. Der har været færre ønsker om ændring 
af valgret end ved de foregående års valg. Valgsekretariatet oplyste, at det var forventeligt, at de særlige 
forhold i 2020 med COVID-19 ville få indflydelse også på valgdeltagelsen. Selvom der er gjort en betydelig 
indsats for at få kandidaterne til at lægge tyngde på de sociale medier, må det alligevel konstateres, at de 
normale fysiske valgaktiviteter, og at der er et publikum dertil, betyder en del for valgdeltagelsen.  

Philip Sperling bemærkede, at han havde frygtet en meget lavere valgdeltagelse, så efter omstændighederne 
er valgdeltagelsen god. 

Der henvises i det hele til bilaget ”Orientering fra Valgsekretariatet”. 

Valgudvalget tog orienteringen til efterretning.  

4. Proces med besættelse af ubesatte mandater efter valget inden for valggruppe 4 

Valgsekretariatet oplyste om, at de ubesatte mandater inden for valggruppe 4 skal besættes efter valget. 
Valgsekretariatet vil kontakte Ph.d.-udvalgene og anmode dem om, at dekanerne afgiver en indstilling til 
Rektor efter valgreglernes § 39, stk. 3 jf. stk. 5. Rektor vil herefter kunne udpege de resterende medlemmer.  

5. Eventuelt 

Ingen bemærkninger under dette punkt.  
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6. Opgørelsen af valget 

Valget blev opgjort. 

Fra dette punkt blev mødet livestreamet til alle interesserede.  

Sten Bønsing forklarede til de interesserede hvorledes valgopgørelsen foregik. Efter at de enkelte delvalg var 
opgjort, blev de fremvist således, at mødedeltagerne kunne se de fysiske valgopgørelser. Samtidig blev der 
livechattet om opgørelsen og når de enkelte delvalg var opgjort blev mandaternes fordeling oplyst på chatten.  

Da samtlige delvalg var opgjort, oplyste Sten Bønsing om tidspunktet for offentliggørelsen og indsigelsesfristen 
og afsluttede dermed valgopgørelsen og mødet.  

Mødet blev afsluttet kl. 14.00  

 


