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0. Før valget 
 
 
Inden selve valgdagen skal følgende opgaver løses: 
 

� Informationsmøde om valgets forløb – herunder:  
o Organisering af valgdagen 
o Morgenmødet med administrative samt valgstyrere og tilforordnede  
o Valgets afslutning  

�  
� Valgstyrere fordeler valgdagens opgaver og spisepauser mellem de tilforordnede i samar-

bejde med administrative medarbejdere. 
 

� Møde/møder med de administrative for at klargøre lokaler til valget. 
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1. På valgstedet  
 

1.1 Inden kl. 09.00 
Valgstyrerne mødes med valgsekretæren for Kommune og Regionsrådsvalg samt den/de admini-
strative, der skal bistå ved Ældrerådsvalget på valgstedet mellem kl. 7.00 eller 7.30, så der er tid til 
at få de sidste ting på plads.  
 
Kl.8.00 møder de tilforordnede. Valgstyrerne byder velkommen og fortæller, hvad der skal ske - 
og sætte folk hurtigt i gang. Der bliver masser af tid til at drikke mere kaffe senere.   
 
 
Følgende opgaver skal klares, inden valget begynder kl. 09.00:  
 

� Tæl stemmesedlerne – sæt nogle gode tællere i gang med det fra morgenens start.  
� Kontroller at antallet af stemmesedler passer med oplysningerne i afstemningsbogen 
� Få de tilforordnede til at sætte skilte op. Se 1.3, 1.4 og 1.5 
� Saml kasser til valgkort  
� Kontroller at afmærkning og antallet af brevstemmer stemmer overens. Brevstemmer 

åbnes dagen før af et medlem af Valgbestyrelsen. Brevstemmerne afmærkes i valglisten 
med et B. 

� Skriv antallet af brevstemmer i afstemningsbogen og opbevar brestemmerne til kl. 20.00, 
hvor de bliver lagt i stemmekassen (Se nærmere under afsnittet vedr. brevstemmer) 

� Vis at stemmeboksene er tomme. 
 

 

1.3 I stemmerummet skal der være… 
� Vejledning om ombytning af stemmesedler (fremgangsmåden) 
� Vejledning for vælgere 
� Stemmeblyant 

 
 

1.4 I lokalet skal der være…  
� Opslag med navne på kandidater  
� Forbud mod rygning. 

 
 

1.5 Uden for valgstedet skal der være… 
� Skilte som viser vælgerne hen til lokalet 
� Kommunal- og regionsrådsvalg og ældrerådsvalg 
� Pile 
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2. Under valget  
 

2.1 Valgstyrere 
På valgdagen skal valgstyrere sikre, at følgende bliver udført: 
 

� Antal vælgere noteres klokken 11.00, 15.00, 18.00 og 20.00 (prognose) 
� Administrativ medarbejder ringer stemmeprocenterne ind til: 72 36 4588 (Palle Kristensen)  
� Afstemningsbøgerne føres 

 
 

2.2 Valgstyrerne 
Valgstyrerne leder Ældrerådsvalget på valgstedet. 
 
Valgstyrerne holder øje med, at vælgerne ikke bliver påvirket til at stemme på en bestemt måde. 
Det gælder både i valglokalerne og i de umiddelbare adgangsveje. 
 
 

2.3 Valgformanden (Alle valg) 
Valgformanden er udpeget af kommunalbestyrelsen. 
 
Valgformanden sørger for følgende: 
 

� Åbne valget med en valgtale 
� Udpeger to valgstyrere/tilforordnede/administrative til at hjælpe personer med manglende 

førlighed. (transportabel stemmekasse) Ældrerådsvalgets administrative medarbej-
der/medarbejdere deltager i dette vedr. Ældrerådsvalget i samarbejde med de øvrige udpe-
gede.  

� Informere om rygeforbud i stemmelokalerne 
� Holde øje med, at der er ro og orden i lokalet. De tilstedeværende skal rette sig efter for-

mandens anvisninger. 
� Kl. 20.00 opfordrer formanden de tilstedeværende, der endnu ikke har stemt, til at afgive 

deres stemmer. Når ingen længere melder sig, erklærer formanden valget for slut. 
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2.4 Valglisteføreren/valgkortmodtageren  
To personer deles om arbejdet ved valgbordet. De skal: 
 

1. Modtage valgkort fra vælgeren.  
Hvis vælgeren har glemt valgkort, skal dette noteres i valgbogen og behørig billedlegitima-
tion skal ses. 

2. Sikre at valgkortet er til det pågældende valg 
3. Spørge vælgeren om dennes fødselsdato.  
4. Krydse af i valgbog 
5. Udlevere én stemmeseddel til hver vælger 
6. Sæt valgkort i valgkortkassen 

 
 
OBS: Stemmesedler udleveres til bordet i bundter a 100 med en elastik omkring hver 10 stemme-
sedler.  
 

2.5 Stemmerumshjælperne/-vogterne 
Stemmerumshjælperne/-vogterne skal sørge for, at: 
 

� Stemmerummet er i orden - dvs. at der er en spidset blyant, pult og tilstrækkelig belysning 
� At der ved stemmeafgivningen kun er én vælger i stemmerummet  
� Gardinet er trukket for, så ingen kan se, hvad vælgeren stemmer 

 
 

2.6 Stemmemodtagerne ved stemmekasserne 
Stemmemodtagerne skal: 
 

� Åbne stemmekasserne og vise de tilstedeværende (første vælger), at kasserne er tomme. 
� Derefter lukke og låse stemmekasserne, mens de tilstedeværendes ser på. Herefter skal 

nøglerne afleveres til Valgstyrerne 
� Holde øje med, at hver vælger (selv) putter stemmesedlerne i stemmekasserne. Stemmesed-

lerne skal være foldet sammen.  
� Holde øje med, at ingen afleverer mere end én stemmeseddel pr. valg. 
� Holde øje med, at ingen tager stemmesedler med ud af valglokalet 

 
Der skal være konstant vagt ved stemmekassen. 
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2.7 Hvad nu hvis…? 
 
 
… vælgeren vil have en ny stemmeseddel? 
Vælgeren kan få en ny stemmeseddel, hvis den første uagtsomt er blevet ødelagt. Det kræver, at 
han/hun kan forklare uheldet tilfredsstillende. 
 
Den ødelagte stemmeseddel lægges i en kuvert mærket ”Ombyttede stemmesedler”. På stemme-
sedlen skal I skrive "OMBYTTET". 
 
Ombytning kan naturligvis kun ske, hvis den første stemmeseddel ikke er lagt i stemmekassen. 
 
 
 
… den person, der ønsker at stemme, ikke står på valglisten? 
Ring til Folkeregistret på tlf. nr. 7236 7441 eller 7236 7442. De kan træffes indtil kl. 20.05.  
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3. Stemmeafgivning 
 
På stemmesedlen sætter vælgeren et kryds ud for navnet på en kandidat. 
 
Når stemmesedlen er udfyldt, folder vælgeren den sammen, så det ikke kan ses, hvordan der er 
stemt. Derefter lægger han/hun stemmesedlen i stemmekassen under stemmekassevogterens påsyn. 
 
 

3.1 Hjælp til at stemme 
Hvis en vælger på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan stemme på 
den foreskrevne måde, kan han/hun få hjælp. Som udgangspunkt hjælper to valgstyrere eller tilfor-
ordnede vælgere. Den ene hjælper kan, hvis vælgeren ønsker det, erstattes af en person, vælgeren 
selv udpeger. Det kan godt være en af valgstyrerne eller de tilforordnede herunder også admini-
strative.   
 
Hjælperen behøver ikke at være myndig, men skal have en sådan alder og modenhed at vedkom-
mende forstår at løse opgaven.  
 
Hvis en vælger skal have hjælp, skal han/hun utvetydigt kunne tilkendegive, hvordan han/hun vil 
stemme. Vælgeren må for eksempel ikke have en seddel med hjemmefra med kandidatens eller 
partiets navn.  
 
Al kommunikation omkring afstemningen skal foregå på dansk. 
   
 

3.2 Brevstemmer 
Når en vælger har afleveret en brevstemme, bliver det afmærket i valglisten. Det gør Folkeregi-
stret/valgbestyrelsen før valgdagen. (Er der afleveret mere end ét sæt brevstemmer, er det den sidst 
afleverede, der gælder).  
 
Brevstemmer, der modtages på Folkeregisteret efter at ”valgkasserne” er udleveret, skal bringes ud 
til valgstederne hurtigst muligt. Brevstemmerne skal være på valgstedet inden kl. 09.00 for at tælle 
med.  
 
 
Inden kl. 09.00 
Inden valget åbner, skal nedenstående kontrolleres: 
 

� Antal afmærkninger i valglisten stemmer med antallet af godkendte brevstemmer i kassen 
� Antal godkendte brevstemmer + ugyldige brevstemmer stemmer med det af Folkeregistret 

oplyste 
 
Herefter udfylder I side 3 i afstemningsbogen (afsnittet om modtagne brevstemmer og ugyldig-
hedsgrunde). 
 
Ved at foretage denne kontrol på et tidligt tidspunkt kan eventuelle fejl blive rettet i god tid, inden 
den endelige opgørelse om aftenen. 
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Under valget 
Brevstemmer opbevares af valgstyrere samt administrative medarbejdere. 
 
Brevstemmerne med tilhørende skrivelser skal opbevares i yderkuverterne dagen igennem. 
 
 
Efter valget 
Når valgstedet er lukket, fjerner I yderkuverterne og ”afstemningsbrevene”/ inderkuverterne puttes 
i stemmekasserne uåbnet. 
 
Inder kuverterne må først åbnes under stemmeoptællingen.  
 
 
 

4. Stemmeoptælling  
Stemmeoptællingen er offentlig.  
 
Når brevstemmerne er lagt i stemmekasserne, skal alle stemmesedlerne tages ud af stemmekasser-
ne.  
 
OBS: En kandidat til valget må ikke tælle stemmer. 
 
Tvivl 
Hvis der er tvivl om en stemmeseddel er gyldig, skal den ikke regnes med i optællingen, men læg-
ges foreløbig til side. Valgstyrerne afgør herefter, om de tvivlsomme stemmesedler er gyldige. 
Hvis der fortsat er tvivl, skal de lægges i ”ugyldige”.  
 
 
Ved evt. fintælling tager valgbestyrelsen endelig stilling til, om de er gyldige.  
 
 
 
 

Resultatet 
 
Når optællingen er slut, skal valgets resultat sendes til: 
 
7236 4588: Palle Kristensen 
 
Den 20.november 2013 inden kl. 10 sender administrative medarbejdere en indscannet kopi af 
optællingslisten til 
 
palkr@holb.dk 
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5. Efter optælling 
 

� Valgbogen underskrives af alle valgstyrerne.  
Husk at den skal være udfyldt med blæk - også genparten. 

 
� Valgmaterialet pakkes sådan:  

o ikke udleverede stemmesedler (optalte) 
o ved ombytning tilbageleverede stemmesedler 
o tilbageleverede stemmesedler fra vælgere, som ikke har ønsket at stemme 
o gyldige stemmesedler  
o afgivne blanke stemmesedler 
o afgivne andre ugyldige stemmesedler  
o følgebreve og yderkuverter til gyldige brevstemmer 
o brevstemmer (inkl. yderkuvert og følgebreve) der ikke kom i betragtning 
o brevstemmer, der fremkom efter kl. 09.00 
o benyttede valglister 
o benyttede valgkort 
o valgbogen 

 
� Valgmaterialet køres til Bjergmarkshallen, hvor valgbestyrelsen ved behov, vil foretage 

fintælling næste dag. 

 

 

5. Øvrige praktiske oplysninger 

 

5.1 Strafbare handlinger 
Det er strafbart, hvis valgstyrerne, de tilforordnede eller administrative under valghandlingen: 
 

� giver råd, anvisning eller opfordring om, hvad en vælger skal stemme 
� fortæller om en vælger har været til stede, fået udleveret eller afleveret stemmeseddel 
� fortæller, hvad han/hun eventuelt har set eller hørt om, hvad en vælger har stemt  

 
Hvis der opstår uro eller mistanke om valgsvindel, skal politiet tilkaldes. 
 
Valgstyrere, tilforordnede og administrative må ikke forlade valgstedet, før formanden har givet 
lov. 
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5.2 Valgdiæt /afspadsering 
Valgdiæten på 790 kr. er B-indkomst og bliver sat ind på Nem konto umiddelbart efter valget. Al-
le, der modtager diæt, skal som dokumentation udfylde kvitteringslisten, som vil være på valgste-
det hos den administrative medarbejder. Kvitteringslisterne skal afleveres til Palle Kristensen 
umiddelbart efter valget.  
 
Det er kun de politisk udpegede, der får valgdiæt. De administrative skal afspadsere efter overens-
komstens regler. 
 
HK: Overarbejde i de første tre timer efter normal arbejdstid giver et tillæg på 50 %. Øvrige timer 
giver et tillæg på 100 %.  
 
Andre faggrupper kan kontakte deres tillidsrepræsentant for information om deres overenskomst. 
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5.3 Vigtige telefonnumre (Ældrerådsvalg) 

Folkeregistret i Holbæk Telefonvagt 

Telefonvagt  

 7236 7441 

7336 7442 

Valgbestyrelse Steen-Kristian Eriksen 

Kirsten Ø. Thomasen 

Palle Kristensen 

elsker@anarki.dk 

kit-fm@mail.dk 

palkr@holb.dk 

31403341 

30275712 

72364588 

Valgtilrettelægger 

 

Palle Kristensen 

 

palkr@holb.dk 7236 4588 

  

Valgsteder Valgsstyrere/administrativ medar-

bejder: 

  

Bjergmarkshallen Jens Aage Andersen 

Klaus Nicolaisen 

Adm. Henriette Madsen 

Adm. Christina Beck Hansen 

 

 

henma@holb.dk 

chrbh@holb.dk 

25776832 

20138308 

72366573 

72363489 

Isefjordsskolen (tidligere Absalonskolen) Kristian Nielsen 

Svend Larsen 

Adm. Birgitte Schwabe 

Adm. Sasja Kalledsøe 

 

 

birsc@holb.dk 

saska@holb.dk 

59432827 

59183649 

72363185 

72364343 

Orø Forsamlingshus Annie Lunde Hansen 

Birthe Elzer 

Adm. Rasmus Høeg-Møller 

 

 

rashm@holb.dk 

59442652 

60634076 

72367923 

Vipperød Hallen Aage Jelstrup 

Solvejg Jakobsen 

Adm. Mona Fredskov Kristiansen 

 

 

mfk@holb.dk 

59182488 

59437539 

7236 3559 

Tuse Hallen Jørgen Steen 

Bent Andersen 

Adm. Kurt Allan Jørgensen 

 

 

kaj@holb.dk 

20482336 

59434435 

7236 7765 

Skolen ved Tuse Næs John Lyager Poulsen 

Freddye Boesen 

Adm. Páll Bjarkason 

 

 

palb@holb.dk 

59465074 

59464711 

7236 3369 

Tølløse Hallen Kirsten Ø Thomasen 

Erik Jensen 

Adm. Yvonne Sørensen 

 

 

yvons@holb.dk 

30275712 

59188302 

7236 5767 

Merløse Fritidscenter Birgit Klarskov 

Vagn Bræstrup 

Adm. Gaya Thangarajah 

 

 

gayat@holb.dk 

59186781 

50458061 

7236 7913 

Nr. Jernløse Hallen Erik Vester 

Ingelise Nielsen 

Adm. Charlotte Kaas Larsen 

 

 

ckl@holb.dk 

21745253 

23245425 

7236 5079 

Undløse Hallen Aase Stær 

Aase Nielsen 

Adm. Annemette Ellefsen 

 

 

amel@holb.dk 

59189377 

41424475 

7236 8056 

Rådhussalen i Jyderup Steen-Kristian Eriksen 

Ruth Hansen 

Adm. Anne Petersen 

 

 

ape@holb.dk 

31403341 

41411920 

7236 7270 
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Mørkøv Hallen Helge Olsen 

Sanne Lund Jensen 

Adm. Susanne Hegaard Mogensen 

 

 

suhmo@holb.dk 

21228125 

25559071 

7236 7915 

Svinninge Hallen Axel Villumsen 

Helge Jensen 

Adm. Susanne Utoft Christiansen 

 

 

susu@holb.dk 

21201439 

59265834 

7236 6348 

Katrinedalskolen (Gislinge Skole) Niels Ravn Nielsen 

Benny Nielsen 

Adm. Susanne Servé Larsen 

 

 

sslar@holb.dk 

31457708 

22300275 

7236 3539 

 
 
Kommunal samt Regionsrådsvalg: 
 

Folkeregistret i Holbæk Telefonvagt 

Telefonvagt  

 7236 7441 

7336 7442 

Valgtilrettelæggere Lotte Vandel 

Christian Holgaard Rasmussen 

 7236 3736 

7236 8096 

Valgsekretariat 

(Indberetning af afstemningsresultater 

fra valgstederne) 

Katja Frost Jespersen 

Mette Lodberg Andersen 

Hans Henrik Nielsen 

 7236 8092 

7236 8088 

7236 8093  

Valgsteder Valgsekretær:   

Bjergmarkshallen Lars Guldberg Nielsen lagun@holb.dk 7236 6354 

Isefjordsskolen (tidligere Absalonskolen) Thomas de Richelieu tdpr@holb.dk 7236 6444 

Orø Forsamlingshus Marianne Gottschalck magot@holb.dk 7236 6181 

Vipperød Hallen Marianne Stentebjerg msten@holb.dk 7236 6116 

Tuse Hallen Jens Peter Jensen     jpj@holb.dk 7236 6388 

Udby Skole Bo Runge-Dalager brd@holb.dk 7236 6307 

Tølløse Hallen Jesper H. Nielsen jpn@holb.dk 7236 7498 

Merløse Fritidscenter Emil Erichsen         emile@holb.dk 7236 4614 

Nr. Jernløse Hallen Jørgen Fredborg Nielsen jorfn@holb.dk 7236 7361 

Undløse Foreningshus Kirsten Kemp       kkemp@holb.dk 7236 4643 

Rådhussalen i Jyderup Morten Bundgaard mob@holb.dk 7236 6316 

Mørkøv Hallen Grethe Timmermann grti@holb.dk 7236 8097 

Svinninge Hallen Irene Fogh Hauskov irfoh@holb.dk 7236 4551 

Katrinedalskolen (Gislinge Skole) Lisbeth Bundgaard lbun@holb.dk 7236 8122 
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5.4 Valgsteder og kontaktoplysninger 
Valgsekretariatet:  
Lotte Vandel: lotva@holb.dk / 7236 3736   
Christian Holgaard Rasmussen: cr@holb.dk / 7236 8096 
 

 Valgsted Adresse Kontaktperson 

Teknisk serviceleder 

/halinspektør mv. 

Telefon Mail 

1. Bjergmarkshallen Bispehøjen 2 

4300 Holbæk 

Keld Otto Hansen 

Karin Iversen 

7236 5154 

7236 4944 

koha@holb.dk 

kiv@holb.dk 

 

2. Isefjordsskolen 

(tidligere Absalons-

kolen) 

Vandtårnsvej 3 

4300 Holbæk 

Kim Oxenquist 

Kirsten Dikman 

7236 5683 

7236 7248 

ksox@holb.dk 

kds@holb.dk 

 

3. Orø Forsamlingshus Brøndevej 24, Orø 

4300 Holbæk 

Else Marie Madsen 

 

5947 0710 

2426 0587 

emm01@madsen.mail.dk 

4. Vipperød Hallen Rensdyrvej 4 

4390 Vipperød 

Henrik Bæk 2922 6253 henrb@holb.dk 

5. Tuse Hallen Tuse Byvej 8 

4300 Holbæk 

Gunnar Aksel Jensen 

Klaus Larsen 

7236 9937 

4062 6735 

gunaj@holb.dk 

klauslarsen@tuse.dk 

6. Skolen ved Tuse 

Næs, afd. Udby 

Udbyvej 42 

4300 Holbæk 

Jacob Jensen 7236 9913 jacoj@holb.dk 

 

7. Tølløse Hallen Sportsvej 2 

4340 Tølløse 

Gorm Jensen 5918 5070 post@tollose-mad.dk 

 

8. St. Merløse Fritids-

center 

Holbækvej 34 

4370 St. Merløse 

Per Lasse Jensen 2190 1150 perlasse@live.dk 

 

9. Jernløse Hallen Gammel Skovvej 

150 B 

4420 Regstrup 

Michael Willadsen 7236 4446 miwil@holb.dk 

 

10. Undløse Forenings-

hus 

Øvej 5A, Undløse 

4340 Tølløse 

Per Rasmussen 7236 5293 peras@holb.dk 

 

11. Rådhussalen i  

Jyderup 

Skarridsøgade 37 

4450 Jyderup 

Nikolaj Wellendorph 7236 4974 niwel@holb.dk 

 

12. Mørkøv Hallen Skamstrupvej 7 

4440 Mørkøv 

Leo Tronier 5313 4440 morkovcafe@hotmail.com 

 

13. Svinninge Hallen Svinningehallen 1 

4520 Svinninge 

Bjarne K. Jensen 

Aage Lauritsen 

7236 6024 

4056 4848 

bkj@holb.dk 

aage.karin@gmail.com 

14. Katrinedalskolen, 

afd. Gislinge 

Skolevej 4 

4532 Gislinge 

Lotte Bohn 

Peter Nielsen 

7236 7740 

7236 5191 

lobo@holb.dk 

peni@holb.dk 

 
 
 
06.11.2013 

Palle Kristensen 


