Grøn varme – der holder
ind i fremtiden

Velkommen
til

Ekstraordinær
Generalforsamling i
Hedensted Fjernvarme
mandag d. 22/6 kl. 17:00
Castbjerggård - Østerskovvej 1 - 8722 Hedensted

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer som blev
godkendt på ordinær generalforsamling den 2. juni
2021
3. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller
advokat
Christian Anker Hansen fra LRP
som dirigent

2. Endelig vedtagelse af
vedtægtsændringer

•
•
•
•

§2 Formål og Forsyningsområde opdateret
§5 Udtrædelse af Hedensted Fjernvarme
§7 Valg til bestyrelse
§8 Selskabets ledelse

Forslag til vedtægtsændringer
2018 Vedtægter

2021 Vedtægter – i forslag

§2

Formål og Forsyningsområde

Formål og Forsyningsområde

2.3

Selskabet kan, ud over de aktiviteter, der er nævnt i
paragraf 2.1 & 2.2, drive sideordnet aktivitet med
udlejningsvirksomhed, hvis det er hensigtsmæssig i
forhold til værkets strategiske udviklingsmuligheder.

Selskabet kan ud over de aktiviteter, der er nævnt i pkt. 2.1,
drive sideordnet aktivitet med tilknytning til kollektiv
varmeforsyning. Sidordnet aktivitet kan udøves i særskilte
selskaber

§5

Udtrædelsesvilkår

Udtrædelsesvilkår

5.1

Andelshavere kan udtræde af selskabet med en måneds
skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået
fem måneder fra aftalens indgåelse.

Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan
udtræde af varmeværket med 18 måneders skriftlig varsel,
til et regnskabsårs udløb

Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen
og offentlige myndigheders beslutninger.
5.2

Andelshavere indtrådt fra og med 1. januar 2010
Andelshavere, der er indtrådt fra og med 1. januar 2010,
kan udtræde af varmeværket med 1 måneds skriftlig
varsel, til udgangen af en måned, når der er gået 5
måneder fra aftalens indgåelse. Udtræden er dog til
enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige
myndigheders beslutninger.
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5.3

På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at
betale:
a.
b.
c.
d.

Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen
Eventuelt skyldige bidrag
Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af
stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af
måler og andet tilhørende selskabet
Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af
selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det
omfang sådanne ledninger alene vedrører den
udtrædendes varmeforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er
blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:
e. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på
opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte
priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som
den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter
med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i
priserne.
Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med
fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af
den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede
registrerede tilslutningsværdi, afgiftspligtige areal, rumfang,
hede flade etc., i regnskabsåret inden opsigelsen.

På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaverne sig til at
betale.
a.
b.
c.
d.

Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.
Eventuelle skyldige bidrag.
Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af
stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler
og andet tilhørende varmeværket.
Varmeværkets omkostninger ved eventuel fjernelse af
varmeværkets ledninger på den udtrædendes ejendom, i det
omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes
varmeforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet
ledig til nye andelshavere, kan varmeværket endvidere
opkræve:
e.

En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen beregnes som
den udtrædendes andel af varmeværkets samlede
anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har
været indregnet i priserne. Godtgørelsen opgøres på
opsigelsestidspunkt på grundlag af den senest anmeldte
priseftervisning til Forsyningstilsynet.
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5.4 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen
5.5

5.6

5.7

5.8

En udtrædende andelshaver har ikke krav på at modtage en
andel af varmeværkets formue.

andel af selskabets formue.
Hvis leveringsforholdet ophører, har varmeværket
efter nærmere aftale, ret til at lade ledningsnettet til Hvis den udtrædende andelshaver eller offentlige myndigheder
andre andelshavere blive liggende, og har fortsat
ikke kræver, at stikledningen til den udtrædende andelshavers
adgang til drift, eftersyn og reparation af dette
ejendom fjernes efter afbrydelsen, overgår ejerskabet af
stikledningen til den udtrædende andelshaver.
Såfremt ledningsnettets forbliven på ejendommen
medfører væsentlige hindringer for rummenes eller
grundens udnyttelse, og at der ikke kan opnås aftale,
kan varmeværket anvende ekspropriationsreglerne i
Varmeforsyningsloven
Hvis leveringsforholdet ophører, har varmeværket efter nærmere
aftale, ret til at lade ledningsnettet til andre andelshavere blive
liggende, og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation
af dette.
Såfremt ledningsnettets forbliven på ejendommen medfører
væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse,
og at der ikke kan opnås aftale, kan varmeværket anvende
ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.
I selskabets årsrapport tilføjes som note, hvilke omkostninger,
der er forbundet med at udtræde af selskabet
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§ 7 Bestyrelse
Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte

Selskabets bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte
medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere.

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et
bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for
selskabets lån.

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et
bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for
selskabets lån.

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 6
medlemmer.

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 6
medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, men kan
genvælges.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan
genvælges.

I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og i lige år afgår 3
bestyrelsesmedlemmer.

I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og i lige år afgår 3
bestyrelsesmedlemmer

Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget,
kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget,
kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen

Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem,
reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.

Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem,
reduceres bestyrelsens antal svarende til eller tilsvarende med et
medlem.

7.1 medlemmer, som skal være andelshavere.

§ 8 Selskabets ledelse
8.8

Bestyrelse

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal
være formanden

Selskabets ledelse
Selskabet tegnes af direktøren og formanden i forening eller 2
medlemmer af bestyrelsen hvoraf den ene skal være formanden
eller af den samlede bestyrelse.

3. Eventuelt

Tak for i aften
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