
2.1 Selskabets fonnal cr at ctablcre fjcmvanncanlxg og sikrc fjcrnvanncforsyningen. cventuelt i
samarbcjde med andre energisclskaber.

2.2 Selskabets forsyningsomrade fastsxttes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen
til savel tekniske som 0konomiske forhold. Ved fastsxttelse afforsyningsomrildet skal den til
enhvcr tid gxldcndc kommuneplan og vanneplan rcspekteres.

a. Ejer af sxrskilt matrikulerct cjendom.
b. Ejer af en ejerlejIighed, nar denne har egen hovedtTI<llertilh0rende selskabet.
c. Ejer afbygning pa lejet grund.
d. En ejerIejligheds-, andelsbolig-, almennyttigboligforcning eller ejer af en

udlejningsejendom, der som fxlles facilitet har den selvstxndige direkte tilslutning til
selskabets ledningsnet med hovcdmaler tilh0rende selskabet.



3.2 Enhver. der opfylder de i 3.1 anfmte betingelser. og hvis ejendom ligger indenfor
forsyningsomnldet. er berettiget tit at blive optaget som andelshaver. sftfremt den pagreldende
ejendom kan blive forsynet moo fjemvarme.

Andelshaveme skal respektere selskabets greldende vOOtregterog de af selskabets bestyrelse
udarbejdede almindelige og tekniske leveringsbestemmelser. der fastsretter vilkflr for levering af
fjemvarme.

3.3 Brug afbrrendeovn der ikke er tilsluttet det vandbame system samt solvarme til brugsvand
tillades.

3.4 Nflr srerlige forhold ger sig greldende, f.eks. moo hensyn tit bygningskarakter og varmebehov,
kan bestyrelsen indga sreraftaler med hensyn tit tilslutning og varmelevering.

4.1 Iforhold tit tredjemand hrefter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene moo
den andelshaveren paIignede tilslutningsafgift. Herudover hrefter andelshaveren ikke personligt.

4.2 Andelshavere. som er tilmeldt i tegningsperioden, skal betale kr. 100.- i titslutningsafgift.
Senere indmeldelse kan ske vOObetaling af tilslutningsafgift i henhold tit tilslutningstakst
udarbejdet af selskabets bestyrelse.



5.1 Udt:rredeise af selskabet kan finde sted med 18 maneders skriftligt varsel til et regnskabsars
udleb.

Udtrredelse er dog til enhver tid begrrenset af lovgivning og offentlige myndigheders
beslutninger.

a. Afgifter i henhold til arsopgerelse.
b. Eventuelt skyldige afgifter.
c. Et beleb til drekning af udgifter ved afbrydeise af stikledningen ved

fordelingsledningen, nedtagning af maler og andet tilherende selskabet.
d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjemelse af de selskabet tilherende ledninger pa

den udtrredendes ejendom i det omfang sadanne Iedninger alene vedmrer den
udtrredendes varmeforsyning.

e. Andel af anlreg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsarnlingen -
tidligere end 2-arsdagen for udtrredelsestidspunktet og hvorpa selskabet foretager
afskrivninger. Bewbet beregnes som den udtrredendes andel af selskabets samlede
anlregsudgifter pa opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har vreret
indregnet i priseme.

Den udt:rredendes andel af selskabets ovennrevnte anlregsudgifter med fradrag for foretagne
afskrivninger beregnes pa grundlag af den udtrredende andelshavers andel af selskabets samlede
registrerede forbrugsua.fhrengige indtregter i regnskabsaret inden opsigelsen.

5.4 Ledninger, der tilferer naboejendomme varme, fjemes ikke. og den udtrredende er forpligtet tiI,
efter forlangende fra selskabet at lade selskabet tinglyse sredvanlig deklaration om sadanne
Iedningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.



deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vOOtregtereller
leveringsbestemmelser,

deklaration om ledninger, der feres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af
andre ejendomme.

Deklarationerne tinglyses servitutstiftende pa den tilsluttOOe ejendom efter de regler som
bestyrelsen til enhver tid matte fastsrette.

Endvidere tinglyses der pa de samme ejendomme en deklaration om tilslutningspligt til
fjernvanneselskabet sa lrenge kommunegarantien 1eber.

7.2 Ordinrer generalforsamling afholdes hvert fir inden udgangen af oktober man¢. f0fste gang i
1995.

7.3 Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel og lwjst 4 ugers varsel vOOskriftlig
indbydelse ogleller eventuelt moo annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens sk0n og moo
angivelse af dagsorden.



1. Valg af dirigent.
2. Valg afstemmetrellere.
3. Beretning for det forl0bne regnskabsar.
4. Det reviderede arsregnskab fremlregges til godkendelse.
5. Budget for indevrerende regnskabsar fremlregges.
6. Forsiag fra bestyrelsen herunder fremlreggelse afinvesteringsplan for kommende fir.
7. Indkomne forslag fra andelshaveme.
8. Valg afbestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg afrevisor.
11. Eventuelt.

7.5 Et eventuelt overskud efter henlreggelse, skal fordeles til andelshaveme i forhold til deres
forbrug i det forl0bne regnskabsar.

7.6 Pa generalforsamlinger har hver andelshaver en stemme for hver tilslutning, der opfylder
betingelseme i § 3, stk. a-d.

7.7 Stemmeret kan udeves voo skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive flere end to stemmer
yderligere ved fuldmagt udover ens egen stemme.

7.8 Det er en forudsretning for stemmeudevelse, at andelshaveren pa 8. dagen fur
generalforsamlingen ikke er i restance med noget bel0b, der af selskabet er overgivet til
inkasso.

7.10 Ved vOOtregtsrendringer krreves, at mindst 25 % af selskabets andelshavere er reprresenteret pa
generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vOOtagesmoo mindst 2/3 af de afgivne
stemmer, sam er reprresenteret pa generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end
25 % af andelshaveme reprresenteret pa generalforsam1ingen, men forslaget er vedtaget af
mere end 2/3 af de reprresenterOOe andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny
generalforsarnling. Denne generalforsam1ing skal afholdes senest 4 uger efter datoen for f0rste
generalforsamling og forslag kan da vedtages alene moo simpel stemmeflerhed, uden hensyn
til det reprresenterOOe antal andelshavere.



7.12 Se1skabets bestyre1se er bemyndiget ti1 at foretage sadanne rendringer i se1skabets vedtregter,
som er nedvendige pa grund af offentlige myndigheders krav, uden at regleme for
vedtregtsrendringer skal fe1ges. Bestyrelsen skal pa ferstkommende generalforsamling
redegere for sadanne rendringer.

7.13 Forslag, der enskes behandlet pa den ordinrere generalforsamling, skal vrere bestyrelsen
skriftligt i hrende senest 10 dage fer generalforsamlingen. Bestyrelsen er forp1igtet til at
undersege om fremkomne forsiag er i overensstemme1se moo greidende lovgivning.

7.14 Det reviderede arsregnskab samt eventuelle forsiag skal vrere tilgrengeligt for andelshaveme
senest 8 dage fer generalforsamlingen. pa selskabets kontor (formandens bopreI).

7.15 Ekstraordinrer generalforsamling skal afho1des, nar bestyreisen finder det fOffi0dent, eller nar
mindst 2/3 af ande1shaveme skriftligt fremsretter enske herom 1edsaget af de forsIag, der
0llskes behandlet. Ekstraordinrer generalforsamling skal afhoides inden 4 uger efter
modtage1sen af skriftligt 0llske herom.

8.1 Selskabets bestyreise bestar af 5 medlemmer, desuden er der afsat en bestyreisespost for
kommunalbestyrelsen. Bestyreisesmedlemmer vrelges for 2 ar ad gangen, men kan genvreiges.
I den periode, hvor der gives kommunegaranti for Ian, kan kommunalbestyreisen udpege et af
bestyreisesmedlemmerne. Dette medlem kan nar som heIst udskiftes afkommunalbestyre1sen.

8.2 I ulige ar afgar 3 bestyreisesmedlemmer og i Iige ar afgar 2 bestyre1sesmedlemmer. Ferste gang
vOOIodtrrekning.



8.4 Valgbar, som generalforsamlingsvalgt bestyreisesmedlem og suppleant, er enhver andelsbaver
eller myndig person fra dennes busstand, som har stemmeret. Andeishavere jf 3.I.d. er valgbar
ti1bestyreisen ved et medlem af ande1shavemes bestyre1se. Generalforsamlingen afger endeligt
eventuelle tvivisspergsmaI om valgbarhed.

9.1 Bestyre1sen bar den overordnede ledeise af selskabet og aIle dets anliggender. Bestyrelsen
fastsretter seiv sin forretningsorden. Bestyreisen konstituerer sig med formand, nrestformand,
sekretrer. og eventue1 kasserer.

9.2 Bestyreisen er besiutningsdygtig, nm-mindst 5 medlemmer er medt ti1 indvarslet mede.
Bestyrelsens besiutninger trreffes ved flertalsafstemninger.

9.3 Referat fra bestyre1sesmeder indfmes i selskabets protokol, der feres som en
besiutningsprotokoi.

9.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og trreffer aftaler
om ansretteisesforhold, vederlag m.v.

9.5 Bestyre1sen bar bemyndigelse til i selskabets navn at optage Ian, kebe, srelge og pantsrette fast
ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrmende selskabet indenfor det
af generalforsamlingen vedtagne budget.

9.6 Bestyrelsen kan nedsrette et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i benhold ti1
forretningsordenen. Bestyreisen kan hermed delegere nogle af sine befejelser ti1
forretningsudvalget. Safremt dette nedsrettes, skal det godkendes af generalforsamlingen.



9.7 Se1skabet tegnes af forretningsudvalget eHer i mangel heraf af 5 bestyre1sesmOO1emmer, hvoraf
det ene skal vrere formanden eHer fungerende formand.

10.1 Se1skabets regnskabsar er fra 1. ju1i ti130. juni. Fmste regnskabsar gar ti130 juni 1995.
Arsregnskabet opg0res under hensyntagen tillovgivningens bestemmelser og god
regnskabsskik.

10.2 Regnskabet revideres af en revisor, som optYlder de af myndighOOeme stiHede krav for
autorisation af sadan virksomhOO.

11.1 Beslutning om selskabets oplysning kan kun vOOtagesaf generalforsamlingen efter regleme om
vOOtregtsrendringer og i 0Vrigt i henhold ti1 den til enhver tid greldende Iovgivning.

11.2 Nar der bestar kommunal garanti for selskabets greldsforpIigteiser. kan oplysning kun ske moo
kommunens samtykke.

11.3 Besiuttes selskabets oplysning, skal der pa generalforsamlingen, hvor besiutningen tages,
vreiges en eHer flere Iikvidatorer til at foresta oplysningen.

11.4 Eventuelt overskud vOOoplysningen skal fordeles menem andeishaveme i forhoid til
andelshavemes forbrug i det forl0bne ar.


