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Skive Fjernvarme afholder den ordinære generalforsamling elektronisk torsdag den 11. marts
2021 kl. 19.30
Skive Fjernvarme vil i år gennemføre den årlige ordinære generalforsamling som en elektronisk
generalforsamling på grund af forsamlingsforbuddet. Skive Fjernvarme er medlem af foreningen
Dansk Fjernvarme, som er den rådgivende interesseorganisation for landets fjernvarmeværker.
Foreningen vejleder medlemmerne om, hvordan deres ordinære generalforsamlinger kan afholdes
elektronisk med afsæt i en bekendtgørelse fra Erhvervsministeriet. Bekendtgørelsen af den 29.
december 2020 giver selskaber som Skive Fjernvarme mulighed for at afholde generalforsamlinger
elektronisk, da der formentlig ikke bliver mulighed for at gennemføre større fysiske møder indenfor
de kommende måneder.
Dagsordenen for den elektroniske generalforsamling følger vedtægterne, dog vil der af hensyn til
afviklingen af generalforsamlingen være få ændringer i forhold til en fysisk afvikling:
1. Tilmelding til den elektroniske generalforsamling er nødvendig for at kunne deltage.
Tilmeldingen foregår på Skive Fjernvarmes hjemmeside: www.skivefjernvarme.dk
senest søndag den 7. marts 2021.
2. Hvis du ønsker at opstille til bestyrelsen eller som suppleant i en af de 3 valggrupper, skal
du meddele dette på mail til skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk senest søndag den 7.
marts 2021.
3. På den elektroniske generalforsamling er der mulighed for at anvende fuldmagter.
Fuldmagter skal være underskrevet af fuldmagtsgiver og være Skive Fjernvarme i hænde
senest den 7. marts 2021. Skive Fjernvarme vil herefter påse, at andelshaveren, der har fået
tildelt fuldmagt, får tildelt det korrekte antal stemmer.
4. Af hensyn til generalforsamlingens afvikling opfordres til at evt. spørgsmål fremsendes
inden generalforsamlingen.
Spørgsmålet fremsendes til skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk med angivelse af
dagsordenpunkt, forbrugernummer, navn, adresse, e-mail og telefonnummer.
Dirigenten vil herefter sørge for, at spørgsmålet besvares på generalforsamlingen. Der vil
også være mulighed for at stille spørgsmål på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vil blive afviklet på Microsoft Teams og Assembly Voting.
Når man har tilmeldt sig til den elektroniske generalforsamling på Skive Fjernvarmes hjemmeside,
vil man før generalforsamlingen modtage en mail med et ”link”, som giver mulighed for at deltage i
den elektroniske generalforsamling. Den elektroniske generalforsamling ledes af en dirigent og
foregår på Microsoft Teams og Assembly Voting, hvor man på sin computer eller tablet kan følge
med i selve afviklingen af generalforsamlingen. På den elektroniske generalforsamling kan man
stille spørgsmål til bestyrelsens beretning, regnskabet, budget osv. Under de enkelte punkter på

generalforsamlingen vil det, som ved en fysisk generalforsamling, være muligt at stemme om
regnskabets godkendelse, valg af bestyrelsesmedlemmer mv.
Materiale, der bliver gennemgået på den elektroniske generalforsamling, vil kunne ses på Skive
Fjernvarmes hjemmeside under menupunktet ”generalforsamling”.
Bestyrelsen planlægger ikke at fremlægge forslag på den elektroniske generalforsamling.
Skive Fjernvarmes bestyrelse har besluttet, af hensyn til det omtalte forsamlingsforbud, at
beslutningen om at bygge den nye biomassecentral på Holstebrovej inkl. konverteringsprojektet i
den nordvestlige bydel skal vente indtil, der igen kan afholdes fysiske møder, hvilket der kan være
et håb om lige efter sommerferien.
Da det er første gang Skive Fjernvarme skal afholde en elektronisk generalforsamling, håber vi, at
denne skrivelse har skabt klarhed over denne nye afviklingsform og undertegnede står gerne til
rådighed med yderligere information.
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