Referat fra Skjern Fjernvarmecentral’s
Ekstraordinære Generalforsamling den 11. juni 2012
Ekstraordinær Generalforsamlingen blev afholdt mandag den 11.juni 2012 kl. 19:30 på Skjern
Fjernvarmecentrals kontor, Kongevej 41, 6900 Skjern, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Endelig vedtagelse af nye vedtægter.
Bestyrelsesformand Bjarne Bødtker bød velkommen, til de forbruger der var fremmødt til Skjern
Fjernvarmecentrals generalforsamling, som omhandlede endelig vedtagelser af nye vedtægter.
1. Valg af dirigent:
Som Dirigent for generalforsamlingen foreslog Bjarne Bødtker, Orla Krogh Hansen, som blev valgt uden
modkandidat. Dirigenten læste § 7.10 op fra Skjern Fjernvarmecentrals vedtæger:
Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.
Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på
generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne
afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen.
Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er
vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 10 dage til en ny
generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første
generalforsamling, og forslaget kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af andelshaverne,
uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

Dirigenten konstaterede, at den oprindeligt planlagte ekstraordinære generalforsamling var fastsat til d. 31.
maj 2012 kl. 19.30, jf. beslutning herom på den ordinære generalforsamling d. 14. maj 2012, hvor
vedtægterne blev vedtaget enstemmigt, men uden den fornødne majoritet, og at annoncering herom
derfor var bestilt hos den lokale avis til indrykning inden 10 dage efter d. 14. maj 2012, nemlig d. 18. maj
2012. Ved en fejl fra avisens side, blev annoncen imidlertid ikke indrykket som planlagt, hvorefter den
ekstraordinære generalforsamling blev flyttet til d. 11. juni 2012 kl. 19.30 og annonceret i avisen og
Ugeposten henholdsvis d. 31. maj 2012 og d. 6. juni 2012. Den ekstraordinære generalforsamling var derfor
i princippet indkaldt senere end 10-dages fristen nævnt i vedtægterne, men dog indenfor 4-ugers fristen
efter den ordinære generalforsamling, som nævnt i vedtægterne.
Dirigenten spurgte generalforsamlingen om nogen havde indsigelse mod denne teknisk set for sene
indkaldelse, hvilket ikke var tilfældet, hvorefter dirigenten erklærede generalforsamlingen for
beslutningsdygtig.
2. Endelig vedtagelse af nye vedtægter:
Dirigenten spurgte forsamlingen om man kunne godkende de nye vedtæger for Skjern Fjernvarmecentral.
Vedtægerne blev enstemmigt vedtaget.
Til slut var Skjern Fjernvarmecentral vært med en kop kaffe.
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