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Forslag til generalforsamlingen i Viborg Fjernvarme

Ny bestyrelse sammensætning efter varmeaftag
Kære bestyrelse
Viborg 27. februar 2019.
Forslag til Vedtægtsændringer:
Som borger og varmeaftager fra Viborg Fjernvarme fremsender jeg hermed mine forslag til
Vedtægts ændringer.
I den forløbne periode siden sidste generalforsamling, har der været fremført en del turbulent og livlig
debat gennem pressen, men også i bestyrelsen. Som medlem af bestyrelsen har jeg kunnet konstaterer, at
det er vanskeligt at agere i forbrugernes interesse.
Årsagen er ikke manglende tekniske løsningsforslag, men en konstant politisk hensyntagen til Byrådet,
Energi Viborg A/S og bestyrelsen eget råderum. At rydde op i dette kræver en total omlægning af de
politiske aktiviteter her i Viborg. En konstant ukendt dagsorden der aldrig kommer frem og alle tager ikke
de mest hensigtsmæssige beslutninger.
Det kan vi i Viborg Fjernvarme ikke ændre på.
MEN – vi kan sørge for, at vi som Forening har en
korrekt politisk sammensætning og kan stå fast ved at støtte forbrugernes interesser og tage beslutninger
til gavn for forbrugerne. For at starte dette skal bestyrelsen sammen sættes ganske anderledes end det er
tilfældet i dag.
Bestyrelsen skal sammensættes som et udtryk af forbrugerne varmeaftag – varmeforbrug
Af formanden beretning fremgår det, at vi ved denne generalforsamling har en ganske anden
stemmefordeling end tidligere.
Hvorfor ?
Det har vist sig, at Kroman & Reumert ( ved vores dirigent Erik Bertelsen ) allerede i 2013, da vi fik
gennemgået og udarbejdet vedtægtsforslag kunne konstaterer, at den stemmefordeling man fortog ikke er
i overensstemmelse med vedtægterne. Der blev udarbejdet en såkaldt ”læsevejledning til forståelse af
vedtægterne ” hvor af det fremgår, at stemmefordelingen ikke er korrekt.
Det har den nu siddende bestyrelse erkendt og taget til efterretning og derfor besluttet, at praksis fra
denne generalforsamling ændres.
Den største konsekvens af denne meget uheldige manglende orientering af K&R ved Erik Bertelsen er, at
bestyrelsessammensætningen ikke er et udtryk for vælgernes ønsker. Ganske enkelt har boligselskaberne
haft flere stemmer end rigtigt måtte være og derved flere poster i bestyrelsen. Fra tidligere tider har disse
også legalt iht vedtægterne haft naturligt flere bestyrelsesposter end rigtigt kan være.
Det kan vi ikke acceptere og derfor kommer dette forslag således vi nu i dag tager stilling til en ny
bestyrelses sammen sætning – En bestyrelses sammensætningen der på demokratisk vis udtrykker
varmeaftaget mellem forbrugerne.
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Ser vi på forbrugsmønsteret i dag ser varmeaftaget således ud
som det faktisk har gjort gennem de sidste 10 år.

Grp.

Varnme aftager

1
2
3
4

Boligselskaber
Private boligudlejere
Viborg Kommune
Private / butikker
Ejerforeninger/erhverv
Øvrige

4

Varme aftag

Antal bestyrelsesposter
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Altså får vi en bestyrelse på 8 medlemmer som således er et klart udtryk for
forbrugernes interesser og kommende beslutninger.
Regelsættet for i øvrigt som tidligere, således.

Valgperioden er som tidligere på 2 år –genvalg er muligt 2 gange
Hver gruppe har 1 suppleant.

Den siddende bestyrelse er reelt ikke lovlig eftersom stemmegrundlaget ikke er korrekt og
skal fratræde – en ny bestyrelse skal vælges på demokratisk vis blandt forbrugerne i dag.
Dem som i dag sidder i bestyrelsen kan naturligvis genopstille for at se om de på ny vælges.

De gamle stemme regler - Uanset hvorledes man forsøger at bøje dem blødt som gjort af K&R.
Fakta er
dette er ikke i orden.

Stemmeantallet hos forbrugerne er i dag således indrettet, at man reelt har én stemme pr. bolig hvor man
aftager varme fra Viborg Fjernvarme. Boligselskaber og private udlejere får endnu en ekstra stemme for
hver 1500 m2 etageareal man har som er registreret under en juridisk enhed. I § 6.5 har vi en regel, at
ingen person ved generalforsamlingen kan afgive mere end 25 stemmer. Vi har også en regel der siger man
max kan møde med 3 fuldmagter.
Jeg har set på mange – rigtig mange andre fjernvarme vedtægter og ingen har som os en ret til at kunne
afgive 25 stemmer – jeg fandt max 10 stemmer. Ifølge K&R og andre advokater siger de samstemmende, at
man pga de viste 3 fuldmagter + sin egen stemme ret , kan have den situation, at én person kan afgive
100 stemmer altså 4 x 25 stemmer.
I de vedtægter jeg har set og spurgt ind til er det ikke opfattelsen, men deres formulering siger ingen fysisk
person tilstede ved generalforsamlingen kan afgive mere end XX antal stemmer.
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Den nye bestyrelse kan så afstemme de vedtægtsændringer, som må komme for dagen ved denne
generalforsamling.
Det vil føre for vidt på denne generalforsamling, at ændre alle regelsæt, men jeg synes den nye bestyrelse
efter dette forslag, skal samles og derefter rette disse ind og afholde endnu en generalforsamling inden for
kort tid, således vi i Viborg Fjernvarme kan være godt rustet til de kommende forhandlinger med
Kommunen og oprettelsen af det nye AMBA.
For intet er mere sikkert – vi skal som Viborg Fjernvarme alene være med til at bestemme vores varme
produktion og som fremført on konstitueringsaftalen fremstå som det forbrugerejede fjernvarmeværk,
således vi kan efterleve varmeforsyningsloven uden unødvendige omkostninger.

Med venlig hilsen
Leo Norgaard
Gothersgade 23, 8800 Viborg
Denmark
mobil - 0045 - 20405251

3

