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 4. september 2017 

Andelshaverne indkaldes herved til 

 
Ordinær generalforsamling 

onsdag den 27. september 2017 kl. 19.00 
i Holte Fjernvarmes lokaler, Skovlytoften 5 st., 2840 Holte 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab for 2016/17 til godkendelse og decharge 

4. Fremlæggelse af budget for 2017/18 

5. Forslag fra bestyrelse og/eller andelshavere 

Forslag fra bestyrelsen vedr. fastsættelse af honorar – se bilag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Lisbet Riis, Fyrrevejen 26, Nærum – ordinært på valg, genopstiller. 
Niels Horn, Skodsborgparken 46, 4. th, Skodsborg – ordinært på valg, genopstiller. 
Niels Trier, Åbrinken 9, Virum – opstiller, da Peter Johansen ønsker at udtræde af 
bestyrelsen. 

 Valg af suppleanter: 
 Birgitte Brinch Madsen, Gassehaven 91, Holte, til valg som 1. suppleant 
  Beate Hovland, Nordre Paradisvej 38, Holte, til valg som 2. suppleant 

7. Valg af statsaut. revisor 

Bestyrelsen indstiller Deloitte som selskabets revisor. 

8. Eventuelt 

 

Regnskab for 2016/17 underskrevet af selskabets bestyrelse inkl. bilag, samt budget for 2017/18 
findes på hjemmesiden www.holte-fjernvarme.dk , og kan desuden fås ved henvendelse til 
kontoret. 

Efter generalforsamlingen byder selskabet på en let anretning, samt uformel dialog med selskabets 
ledelse og bestyrelse. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lisbet Riis 
Bestyrelsesformand 

http://www.holte-fjernvarme.dk/
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Sådan finder du os: 
 
Holte Fjernvarme a.m.b.a. 
Skovlytoften 5, 2840 Holte 
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4. september 2017 
 

Bilag til indkaldelse til Holte Fjernvarmes generalforsamling 2017: 
 
 
 

Forslag fra bestyrelsen vedr. bestyrelseshonorar 

Holte Fjernvarmes bestyrelse modtager i dag mødediæt for deltagelse i bestyrelsesmøder, fastsat til 
1.000 kr. pr. møde. Desuden modtager formand og næstformand et årligt honorar, fastsat til hhv. 
40.000 kr. og 20.000 kr. pr. år. 

Det økonomiske og aktivitetsmæssige omfang i Holte Fjernvarme a.m.b.a. stiller i dag krav om at 
selskabets bestyrelsesmedlemmer holder sig orienterede om både selskabets aktuelle anliggender 
og den hastige udvikling i de regulatoriske rammer. Desuden er selskabet vokset til i dag at være 
blandt de mellemstore fjernvarmeselskaber i Danmark. Dette kræver et kontinuert højt 
vidensniveau hos såvel bestyrelsen som dennes formandskab (bestyrelsesformand og 
næstformand), som ikke er direkte afhængig af mødedeltagelse, men snarere af bestyrelsens 
samlede kompetenceprofil og indsigt. Bestyrelsen fremlægger derfor forslag om indførelse af 
honorar til bestyrelsesmedlemmerne, til erstatning af de nuværende diæter. 

Sekretariatet har undersøgt niveauet for bestyrelses- og formandshonorar i andre 
fjernvarmeselskaber tilknyttet Dansk Fjernvarme, samt selskaber under Boligforeningen Danmark, 
og fastlagt forslaget derefter. 

Med omfanget af møder og ansvar i Holte Fjernvarme a.m.b.a. vurderes et passende samlet årligt 
bestyrelseshonorar at udgøre i alt 150.000 kr., inkl. uændret honorar til formand og næstformand 
på hhv. 40.000 kr. og 20.000 kr. Dertil evt. rejseomkostninger. 

Det oplyses, at selskabets årlige bestyrelsesudgifter ved indførsel af det foreslåede honorar vil have 
samme niveau som de foregående år. Der er altså ikke tale om en udgiftsstigning. 

Det foreslås, at bestyrelseshonoraret træder i kraft for 2017/2018. 

 
 
 
På vegne af Holte Fjernvarmes bestyrelse, 
 
Lisbet Riis 
Bestyrelsesformand 
 


