Viborg Fjernvarme indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Torsdag 23. april 2020 kl. 19.00 afholder Viborg Fjernvarme ordinær generalforsamling i
Vibocold Arena. Dørene lukker klokken 19.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Investeringsplanen for kommende år fremlægges til orientering
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen.
a. Bestyrelsen stiller forslag om stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a., ved indskud af
Viborg Fjernvarmes aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser. Forslaget indebærer efterfølgende likvidation af Viborg Fjernvarme; se bilag 1
b. Såfremt forslaget under pkt. a godkendes af generalforsamlingen, stiller bestyrelsen forslag om godkendelse af de som bilag 2 vedlagte vedtægter for Viborg Varme
A.m.b.a.
c. Såfremt forslaget om stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a. under a. og forslaget under b. godkendes som indstillet, stiller bestyrelsen forslag om valg af følgende bestyrelsesmedlemmer til overgangsbestyrelsen i Viborg Varme A.m.b.a.:
Bestyrelsesmedlem 1: Kristian Brøns Nielsen
Bestyrelsesmedlem 2: Ole Anders Petersen
Bestyrelsesmedlem 3: Tina Weilert
Bestyrelsesmedlem 4: Benjamin Galacho
d. Såfremt forslag a. godkendes af generalforsamlingen, anmoder bestyrelsen om
generalforsamlingens bemyndigelse til at underskrive samtlige nødvendige aftaler
og selskabsdokumenter som led i etableringen af Viborg Varme A.m.b.a., jf. bilag 1.
e. Såfremt forslag a. godkendes af generalforsamlingen, indstiller bestyrelsen, at
generalforsamlingen vælger advokat Jacob Sparre Christiansen (DLA Piper) til at
forestå opløsningen af Viborg Fjernvarme, jf. vedtægternes pkt. 10.2 og bilag 1.
f. Såfremt forslag a. ikke godkendes af generalforsamlingen, stiller bestyrelsen forslag om fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2021; se bilag 3.
7. Indkomne forslag fra medlemmer/varmeaftagere.
a. Forslag fra forbruger Stig Jensen; se bilag 4
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8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Medlemsvalgt (ejere): Tina Weilert, modtager genvalg
Medlemsvalgt (private udlejere): Benjamin Galacho, modtager genvalg
Varmeaftagervalgt:
Frank Riis, modtager genvalg
Leif Duus, modtager genvalg
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg er:
Medlemsvalgt (ejere): Peter Lilholt, modtager genvalg
Medlemsvalgt (private udlejere): Rene Nielsen, modtager genvalg
Varmeaftagervalgt: Peter Rønning-Bæk, modtager genvalg
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.
Dagsorden og bilag er tilgængelige på www.viborg-fjernvarme.dk.
Orientering afledt af den igangværende corona-epidemi:
Det sædvanlige efterfølgende traktement med pølsebord erstattes af kaffe og kage på
bordene.
Vi anmoder forbrugere, der rekvirerer adgangskort, om at holde sig orienteret på Viborg
Fjernvarmes hjemmeside, da der er risiko for, at generalforsamlingen bliver udskudt afledt af påbud i forbindelse med den nationale håndtering af den igangværende coronaepidemi.
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