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Ekstraordinar generalforsarrling
19. februar 2018

Ekstraordinar Generalforsamli ng 2018
Verl0se Varmeverk har afholdt ekstraordiner generalforsamling mandag den 19. februar 2018, kl, 1900

i

Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Verlose.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Forstag fra bestyrelsen:
Forslag om endring af vedtegter

3. Eventuelt
33 fremmodte deltog i den ekstraordinare generalforsamling. Der var 101 stemmer representeret

pl

den

ekstraordinare generalforsamling, heraf 75 for storforbrugerne og 26 for smiforbrugerne.

1. Valg af dirigent

Dirigent Martin Rothe blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinere
generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt iht. vedtegternes pkt. 7.3, idet den var indkaldt ved brev
dateret 29/12A18 og ved annoncering i Furesp Avis den 3An?AL9.
Dirigenten redegjorde for proceduren for gennemf6relse af vedtagtsendringer i Varl6se Varmeverk.
Han resumerede, at forslaget blev vedtaget pA den ordinere generalforsamling med mere end 2/3 flertal, Da
mindre end 50% af Verlose Varmevarks stemmeberelligede andelshavere var modt pl den ordlnare
generalforsamling, krever en vedtegtsendring i henhold til VarlOse Varmeverks vedtegter, at forstaget

vedtages med 213 flertal pA to pi hinanden folgende generalforsamlinger. Oenne ekstraordinere
generalforsamling er den anden af to generalforsamlinger. For a: vedtagtsandringerne kan vedtages krever

det derfor, at mindst 213 af de fremmodte, stemmeberett:gede andelshavere stemmer for vedtegtsandringer.
Den ekstraordinare generalforsamling, skal i henhold

til vedtegternes pkt. 7.9 indkaldes senest 14 dage

(senest 8. februar 2018) og afholdes :enest 4 uger (senest 22. februar 2018) fra f6rste generalforsamling. Dette
var opfyldt og dermed indkaldelse i overenssternmelse med vedtagterne.

2, Forslag fra bestyrelsen
Forslag om endring af vedtegter

Herefter blev ordet glvet til bestyrelsesformand Morten Christensen, der redegjorde for baggrunden for
andringsforslagene i hovedtrek, jf. den i forvejen udsendte begrundelse, der ogsi var blevet gennemgiet pi
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den ordinare generalforsamling. Herefter var der yar enkelte afklarende sporgsmfrl, Der var ingen, der onskede
en specifik gennemgang af de foresliede andringer i vedtagterne.

Herefter overgik man til afstemning af andringsforslagene. Dirigenten spurgte, om der var nogen, der 6nskede
skriftlig afstemning. Det var der ingen, der 6nskede.
Herefter blev der spurgt til, hvem der stemmer imod? Der var igen stemmer imod endringerne.
Pd

den baggrund konkluderede dirigenten, at vedtegtsendringerne var vedtaget med alle de tilstedevarende

stemmer, i alt 101 stemmer,

3. EventueJt
Bestyrelsesformand Morten Christensen orier*erede kort om fase 2 og at skatteridet den 31/1 2018 havde
givet et bindende svar om at skattefriheden fastholde$ i yores samarbejdsaftale med Vestforbrending.
Han takkede for god ro og orden, hvorefter den ekstraordinere generalforsamling blev afsluttet.
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