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Generalforsamling
afholdes i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Tirsdag d. 26. september kl. 19.00.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE:
6.3: Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages og højst 4
ugers varsel ved skriftlig indbydelse og eller ved annonce i mindst et
lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
6.3 ændres til: Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages
og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og eller ved at annoncere i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse
af dagsorden og indkomne forslag.
6.12: Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
6.12 ændres til: Forslag der ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15 august.
Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er
i overensstemmelse med gældende lovgivning.
7.1: Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 6
medlemmer skal være andelshavere. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer.
Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 bestyrelsesmedlem, såfremt
kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst
udskiftes af kommunalbestyrelsen.
7.1 ændres til: Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, og kan genvælges. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år afgår 2
bestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsen kan udpege yderligere
et medlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Det af kommunalbestyrelsen udpegede medlem kan når som
helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.
8.5: Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån,
købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden
forretning og disposition vedrørende selskabet.
8.5 ændres til: Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at
foretage enhver disposition, der vedrører den daglige drift (indkøb af
brændsel, salg af el, nødvendig reparation og vedligeholdelse). Nyinvesteringer skal godkendes på den ordinære generalforsamling eller
en ekstraordinær generalforsamling.
TILLÆG TIL VEDTÆGTERNE:
8.9: Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere andelshaverne.
8.10: Dagsordener og referater med bilag fra bestyrelsens møder skal
udleveres til andelshavere som skriftligt har anmodet herom.
På valg er Henry Jensen, Kurt Jensen og Ronnie Christensen
www.stoholmfjernvarme.dk
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