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Ændringer fra gamle til nye vedtægter oversigt  
 
Version 15-01-2021 
 

 

 Gamle Vedtægter Nye vedtægter 

§ 2 Formål og Forsyningsområde Formål og Forsyningsområde 

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjern-

varmeforsyning i Hedensted Kommune i overensstemmelse 

med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, 

herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers op-

varmning og forsyning med varmt vand. 

 

Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv varme-

forsyning i Hedensted Kommune i overensstemmelse med den 

til enhver tid gældende lovgivning. Der skal sikres en samfunds-

økonomisk og klimavenlig anvendelse af energi til bygningers op-

varmning og forsyning med varmt vand. 

(uændret) 

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved op-

løsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsfor-

mål. 

 

Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved op-

løsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.  

(uændret) 

 

 

2.3 Selskabet kan, udover 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 ud-

viklingsmuligheder.  

 

Selskabet kan udover de aktiviteter, der er nævnt i pkt. 2.1, drive 

sideordnet aktivitet med tilknytning til kollektiv varmeforsy-

ning. Sidordnet aktivitet kan udøves i særskilte selskaber 

2.4 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder 

om varetagelse af tekniske og administrative opgaver. 

 

Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder 

om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.  

(uændret) 

 

2.5 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets besty- Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets besty-
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relse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgiv-

ning samt tekniske og økonomiske forhold. 

 

relse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgiv-

ning samt tekniske og økonomiske forhold.  

(uændret) 

 

§ 5 Udtrædelsesvilkår Udtrædelsesvilkår 

 

5.1 Andelshavere kan udtræde af selskabet med en måneds skrift-

ligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem må-

neder fra aftalens indgåelse. 

 

Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og 

offentlige myndigheders beslutninger. 

 

Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010. 

 

Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde 

af varmeværket med 18 måneders skriftlig varsel, til et regn-

skabsårs udløb 

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 afta-

lens indgåelse. Udtræden er dog til enhver tid begrænset af 

lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. 

 

5.3  På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at 

betale: 

 

a. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen 

b. Eventuelt skyldige bidrag 

c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stik-

ledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler 

og andet tilhørende selskabet 

På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaverne sig til at be-

tale. 

 

a. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen. 

b. Eventuelle skyldige bidrag. 

c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikled-

ningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og 

andet tilhørende varmeværket. 

d. Varmeværkets omkostninger ved eventuel fjernelse af 
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d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af sel-

skabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det 

omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtræ-

dendes 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 an-

meldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen 

beregnes som den udtrædendes andel af selskabets 

samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivnin-

ger, der har været indregnet i priserne. 

 

Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fra-

drag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den 

udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede regi-

strerede tilslutningsværdi, afgiftspligtige areal, rumfang, hede 

flade etc., i regnskabsåret inden op- sigelsen. 

 

varmeværkets ledninger på den udtrædendes ejendom, i 

det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtræ-

dendes varmeforsyning. 

 

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet 

ledig til nye andelshavere, kan varmeværket endvidere op-

kræve: 

 

a. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen beregnes 

som den udtrædendes andel af varmeværkets sam-

lede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, 

der har været indregnet i priserne. Godtgørelsen op-

gøres på opsigelsestidspunkt på grundlag af den se-

nest anmeldte priseftervisning til Forsyningstilsynet  

 

 

5.4 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af 

selskabets formue. 

 

En udtrædende andelshaver har ikke krav på at modtage en an-

del af varmeværkets formue. 

5.5 Hvis leveringsforholdet ophører, har varmeværket efter nær-

mere aftale, ret til at lade ledningsnettet til andre andelshavere 

blive liggende, og har fortsat adgang til drift, eftersyn og repa-

ration af dette 

 

Såfremt ledningsnettets forbliven på ejendommen medfører 

Hvis den udtrædende andelshaver eller offentlige myndighe-

der ikke kræver, at stikledningen til den udtrædende andels-

havers ejendom fjernes efter afbrydelsen, overgår ejerska-

bet af stikledningen til den udtrædende andelshaver. 



side 4/7 

 

væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, 

og at der ikke kan opnås aftale, kan varmeværket anvende ek-

spropriationsreglerne i Varmeforsyningsloven 

 

5.6  Hvis leveringsforholdet ophører, har varmeværket efter nær-

mere aftale, ret til at lade ledningsnettet til andre andelsha-

vere blive liggende, og har fortsat adgang til drift, eftersyn 

og reparation af dette.  

5.7  Såfremt ledningsnettets forbliven på ejendommen medfører 

væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyt-

telse, og at der ikke kan opnås aftale, kan varmeværket an-

vende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven. 

5.8  I selskabets årsrapport tilføjes som note, hvilke omkostnin-

ger, der er forbundet med at udtræde af selskabet  

 

§ 7 Bestyrelse Bestyrelse 

 

7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte 

medlemmer, som skal være andelshavere. 

 

 

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelses-

medlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selska-

bets lån. 

 

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 6 med-

lemmer. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, men 

kan genvælges. 

Selskabets bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte 

medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andels-

havere. 

 

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelses-

medlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selska-

bets lån. 

 

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 6 med-

lemmer. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan 

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

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpe-

get, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen. 

 

Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelses-

medlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et med-

lem. 

 

 

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

styrelsesmedlemmer 

 

Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpe-

get, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen 

 

Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmed-

lem, reduceres bestyrelsens antal svarende til eller tilsvarende 

med et medlem 

 

7.2 Suppleanter  

På den ordinære generalforsamling vælges to suppleanter for 

et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelses-

medlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, for eksempel 

hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder 

suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, 

indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset be-

stemmelsen i § 7.1. 

Suppleanter  

På den ordinære generalforsamling vælges to suppleanter for et 

år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmed-

lems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, for eksempel hvis 

et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder supple-

anten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil først-

kommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i 

§ 7.1.  

(uændret) 

7.3 Valgbarhed  

Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og en-

hver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lig-

nende, som er andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret, 

er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og 

suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgs-

mål om valgbarhed. 

Valgbarhed  

Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og en-

hver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lig-

nende, som er andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret, 

er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og 

suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål 

om valgbarhed.  

(uændret) 

§ 8 Selskabets ledelse  
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8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle 

dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsor-

den. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle 

dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsor-

den. Bestyrelsen konstituerer sig selv. (uændret) 

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samt-

lige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger 

træffes ved simpelt stemmeflertal. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige 

medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes 

ved simpelt stemmeflertal. 

 (uændret) 

8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, 

der føres som en beslutningsprotokol. 

Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der 

føres som en beslutningsprotokol.  

(uændret) 

8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet over-

ordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v. 

Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overord-

net personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v. 

(uændret) 

8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tarifferne under hensyntagen 

til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse 

Selskabets bestyrelse fastlægger tarifferne under hensyntagen 

til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse. 

(uændret) 

8.6 Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage 

lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage en-

hver anden forretning og disposition vedrørende selskabet. 

Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage 

lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage en-

hver anden forretning og disposition vedrørende selskabet. 

(uændret) 

8.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrel-

sen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrel-

sen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forret-

ningsudvalget. 

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrel-

sen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen 

kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudval-

get. 

(uændret) 

8.8 Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene 

skal være formanden 

Selskabet tegnes af direktøren og formanden i forening eller  

2 medlemmer af bestyrelsen hvoraf den ene skal være for-

manden eller af den samlede bestyrelse. 
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8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv 

(uændret) 

 


