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30.08.2018 

Indkaldelse til 

 

Ordinær generalforsamling 

og 

Mini-messe om Bolig & Energi - Nyhed!! 
 

Mandag den 24. september 2018 kl. 18.00 
hos Holte Fjernvarme, Skovlytoften 5, 2840 Holte 

 

Velkommen til generalforsamling 2018 
Holte Fjernvarme er dit fjernvarmeselskab – og vores årlige generalforsamling er din mulighed 
for at høre, hvordan det går med selskabet. 

Energicenter - mini-messe om Bolig & Energi 

Som noget nyt byder Holte Fjernvarme i år velkommen til en mini-messe om Bolig & Energi, for 
Holte Fjernvarmes andelshavere. På mini-messen får du nem adgang til inspiration og gode 
løsninger indenfor energi og bolig. 

På mini-messen kan du bl.a.: 

• Møde en Velux Dagslysrådgiver 

• Se nye løsninger fra Danfoss Redan 

• Spørge håndværkerne fra Halbergs om hulmursisolering 

• Blive klogere på om du har penge at spare ved bedre 
indregulering 

• Høre ejendomsmægler Jesper Nielsens vurdering af, hvad 
energiløsningerne betyder for din boligs værdi – og få en kop kaffe 

Mini-messen er første skud på et nyt koncept, vi har udviklet sammen med Rudersdal Kommune 
– vi kalder det for Rudersdal Energicenter. 

Tid og sted 
Mini-messen åbner kl. 18.00, hvor vi står klar med en forfriskning. Generalforsamlingen går i 
gang kl. 19.00, og bagefter vil der igen være mulighed for at besøge messen. 

Vi ses hos Holte Fjernvarme, Skovlytoften 5 – 2840 Holte. Vi glæder os! 

Med venlig hilsen 

Lisbet Riis   Bjørk Paamand Olsen 
Formand for bestyrelsen   Adm. direktør 
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Dagsorden til generalforsamlingen: 

 
1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab for 2017/18 til godkendelse og decharge 

Regnskabet kan findes på selskabets hjemmeside, www.holte-fjernvarme.dk (under ”Om os”, 
samt link på forsiden) samt rekvireres ved henvendelse til administrationen. 

4. Fremlæggelse af budget for 2018 

5. Forslag fra bestyrelse og/eller andelshavere 

Forslag om ændring af selskabets vedtægter – fremsat af Holte Fjernvarmes bestyrelse. 

Forslag til ændring af vedtægterne kan findes på selskabets hjemmeside, www.holte-
fjernvarme.dk (under ”Om os”, samt link på forsiden), samt rekvireres ved henvendelse til 
administrationen. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Frank Toft-Jensen, Ystadvej 15, 2850 Nærum – ordinært på valg, genopstiller. 

  
Valg af 2 suppleanter: 

  Beate Hovland, Nordre Paradisvej 38, Holte – ordinært på valg, genopstiller.  
             Vakant – kandidater til suppleantpost bedes henvende sig på til@holte-fjernvarme.dk                                                                                                                                                                      

7.    Valg af statsaut. revisor 

Bestyrelsen indstiller Deloitte som selskabets revisor. 

     9. Eventuelt 

Efter generalforsamlingen byder selskabet på en let anretning, og der vil være lejlighed til at 
besøge mini-messen. 

 

Generalforsamlingens dagsorden indeholder en beslutning om vedtægtsændringer. Da dette 
erfaringsmæssigt kan nødvendiggøre afholdelse af en efterfølgende ekstraordinær 
generalforsamling, indkaldes der samtidig til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse i 
selskabets mødelokale på Skovlytoften 5, st. 2840 Holte mandag den 15. oktober 2018 kl. 13.00 
– se separat indkaldelse. 

Hvis fremmødet og/eller beslutning på den ordinære generalforsamling overflødiggør 
afholdelsen af en ekstraordinær generalforsamling, bortfalder denne, hvilket i så fald anføres på 
selskabets hjemmeside. Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinær generalforsamling vedlægges 
nærværende indkaldelse. 
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Sådan finder du os:  
 
Holte Fjernvarme a.m.b.a. 
Skovlytoften 5, 2840 Holte 

 

 
 

 
 

 
 


