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Den første valgte kandidat anføres som nr. 1. De øvrige kandidaler anføres som nr. 2, 3, osv. i overensstemmelse med bilag
til kandidailisten.

De på kandidatlisten nr. 1-

al

Det er bekendtgjort på følgende måde:

o \.,

al afslemningen er bortfaldel.

Stedfortrædere
Følgende pesoner er udpeget som sEdfortrædere:
(Stedfortrædere kan vagre anmeldt som personlige, og det må da anføres lor hver enkelt kandidat, hvem der er stedforl.æder, ligesom den
ønskede raekkefølge angives. )

Stedfortræders personnummer, naw og bopæl skal anføres,
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opførte kandidater er valgrt.
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Valgbestyrelsen har underrettel de valgle om deres valg"
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