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Kandidater til hovedbestyrelsen 
På hjemmesiden kan man op til landsmødet læse mere om de kandidater, der stiller op til 
Hovedbestyrelsen. Det er muligt at melde sig som kandidat helt frem til og under lands-
mødet. Opstiller man for første gang, skal man være til stede på landsmødet for at blive 
valgt. Ønsker man at opstille til Hovedbestyrelsen, kan man indsende præsentationsma-
teriale til sekretariatet, jf. vejledning på hjemmesiden. Herefter lægger sekretariatet præ-
sentationerne på hjemmesiden.  
 
Hovedbestyrelsen består af 8 medlemmer, der hver vælges for to år. For at sikre kontinui-
tet er der forskudte perioder, så halvdelen af pladserne er til besættelse hvert år. Der skal 
således vælges fire hovedbestyrelsesmedlemmer på årets landsmøde. Herudover væl-
ges to suppleanter for en etårig periode. Nedenfor fremgår det, hvem der pt. sidder i ho-
vedbestyrelsen, hvem der er på valg, og hvem der genopstiller. Desuden er der medtaget 
oversigt over, hvilke medlemmer, der indtil videre har meldt sig som kandidater. 
 
Alle opfordres til at stille op til de fire pladser, der er til besættelse.  
 

Nuværende hovedbestyrelse 
 

Navn Afdeling / kommune Valgt indtil Genopstiller 

Jette Gotsche, formand Frederiksberg 2020 Nej 

Jens Peter Hansen, kasserer Randers 2020 Ja 

Jeppe Lauritsen København 2020 Nej 

Julie Schack København 2020 Ja 

    

Claus Bonnevie, næstformand Gribskov 2021 Ikke på valg 

Astrid Rasmussen København 2021 Ikke på valg 

Mike Hedlund-White Aalborg 2021 Ikke på valg 

Søren Pedersen Næstved 2021 Ikke på valg 

    

Suppleanter    

Trine Kvist Willumsen Sygklister 2020 Uafklaret  

Kim Rødkjær Helsingør 2020 Uafklaret 

 
 

Nye kandidater  
Pr. 28. september – alle medlemmer kan melde sig frem til landsmødet! 
 

Navn Afdeling / Kommune 

Fatima Hachem Ladefoged København 

  

 
 
 



 

 

Side 2 af 2 

Hovedbestyrelse og suppleanter vælges på én gang. 
 
De fire kandidater, der får flest stemmer, er valgt til hovedbestyrelsen for en toårig peri-
ode. De næste to i rækken bliver henholdsvis 1. og 2. suppleant.  
 
Det forudsætter dog, at der er mindst seks opstillede kandidater. Er der fx kun fem kandi-
dater opstillet, bliver der først valgt fire hovedbestyrelsesmedlemmer og en suppleant. 
Derefter kan der afholdes særskilt valg til den sidste suppleantpost. Kun i sådanne til-
fælde er det muligt at opstille som suppleant uden at stille op til selve hovedbestyrelsen. 
 

Landsformand 
Landsformand Jette Gotsche har valgt ikke at genopstille til hovedbestyrelsen, og der er 
derfor valg til landsformandsposten. Landsformanden er automatisk formand for hoved-
bestyrelsen og skal derfor vælges blandt hovedbestyrelsesmedlemmerne. Valget af 
landsformand følger således efter valg til hovedbestyrelsen er afsluttet og stemmer optalt. 
 

Politiske revisorer 
Der skal hvert år vælges to revisorer og to revisorsuppleanter. De politisk valgte revisorer 
gennemgår hvert år årsregnskabet og orienterer landsmødet om deres iagttagelser i den 
forbindelse.  
 
De valgte revisorer ved sidste års landsmøde var:   
 

Navn Afdeling / Kommune Genopstiller 

Ebbe Nielsen Favrskov Ja 

Hans Erik Rasmussen København Ja 

 
 
Sidste års valgte revisorsuppleanter var:  
 

Navn Afdeling / Kommune Genopstiller 

Flemming Nielsen Rødovre Ja 

Lis Jørgensen Hillerød Ja 

 


