Referat
Ekstraordinær generalforsamling i Fjernvarmeindustrien DBDH
6 Juni 2013, Rold Storkro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping.
Deltagere:
Firma
Arcon
ABB
Broen
BWSC
Grontmij
Cowi
Dall Energy
Dantaet
Desmi
Dansk Energi Service
Frederiksberg Forsyning
Hentech
Høje Taastrup fjernvarme
Isoplus
Kamstrup
Logstor
Ross Engineering
Rambøll
SPX
TVIS
Unotransport
VEKS
Wicotec Kirkebjerg

Navn
Magnus Wallin, Søren Elisiussen,
Sam Oestergaard
Niklas Trangbæk
Martin Kok Jensen
Peter Sonne, Henry Juul Nielsen
Henning Lambertsen
Jens Dall
Tage Laurup
Morten Dalum, Jørn Urup Nielsen
Michael Søndergaard
Egon Erlandsen, Peter Daugbjerg
Mads Henningsen
Rudi Bjerregaard
Jens Rasmussen, Verner Rosendal
Knud Bonde
Peter Jorsal
Jesper Baunsgaard
Peter Heymann
Arne Warmer, Jill Holm
Hans Bjørn
Helge Olesen
Lars Gullev
Niels Høg Klausen

Pkt 1: Valg af dirigent:
På bestyrelsens vegne foreslog formanden at vælge sig selv til dirigent, hvilket blev enstemmigt
vedtaget. Dirigenten takkede for valget og fastslog derefter den ekstraordinære generalforsamlings
lovlige indvarsling i henhold til vedtægterne. Ud af foreningens 42 medlemmer var 28 tilstede eller
repræsenteret ved fuldmagt, hvorved den ekstraordinære generalforsamling kunne konstateres
beslutningsdygtig med mindst halvdelen af medlemmerne til stede.

Pkt 2: Forslag til ny kontingentstruktur fra 2014
Dirigenten pointerede at formålet med ændringen af kontingentstrukturen var at opnå et lavere
basiskontingent. Ved vedtagelse af de fremlagte ændringer ville det blive billigere for alle undtagen
store forsyningsselskaber, som ville skulle betale mere efter ændringerne. Dirigenten berettede om

de fremlagte ændringsforslag (som beskrevet nedenfor) og der var ikke yderligere kommentarer
hertil.
Den ny kontingentstruktur ville tage udgangspunkt i følgende kriterier:




Lavere basiskontingent
Øget medlemsindflydelse
Minimum samme aktivitetsniveau

Og blev foreslået sammensat som følger:
Fremover baseres kontingentet på antallet af fjernvarmerelaterede medarbejdere.
Kontingentet foreslås nedsat til følgende satser:







Kr. 65.000/år for virksomheder med 30+ medarbejdere
Kr. 32.500/år for virksomheder med 10-29 medarbejdere
Kr. 16.250/år for virksomheder med 1-9 medarbejdere
Kr. 16.250/år for øvrige interessenter
Kr. 32.500/år for store forsyningsselskaber
Kr. 16.250/år for mindre forsyningsselskaber

Der nedsættes fokusgrupper inden for geografiske områder, teknologi etc., fx fjernkøling, vedvarende
energi, projektsalg, Kina, Rusland m.fl. Når der kan samles min. 6 deltagere etableres en fokusgruppe,
som medlemmerne betaler et bidrag for at være med i. Bidraget afhænger af virksomhedens størrelse,
og der ydes rabat ved deltagelse i flere grupper. Bidraget vil være henholdsvis kr. 15.000, kr. 10.000,
kr. 5.000 pr. år.
Forslaget til ny kontingentstruktur og foreløbigt kontingent 2014 blev vedtaget af en enig
ekstraordinær generalforsamling.

Pkt 3: Forslag til foreløbigt indtægtsbudget for 2014
Dirigenten fremlagde det foreløbige indtægtsbudget, og der var ikke yderligere kommentarer hertil.
Budgettet var i overensstemmelse med bestyrelsens forslag til ny kontingentstruktur for 2014.
Budgettet udviste et forventet underskud på 451.250, men dette skulle ses i lyset af den opsparede
egenkapital i årene 2011 og 2012, som bestyrelsen anbefalede at investere i en styrkelse af
sekretariatet. I takt med at gennemførelsen af strategien medfører et øget medlemstal og fokusgrupper
etableres, vil målet være at et normalår skal udvise et resultat der balancerer omkring nul.
En enig ekstraordinær generalforsamling godkendte forslaget til foreløbigt indtægtsbudget 2014.

Pkt 4: Forslag til vedtægtsændringer
Dirigenten fremlagde forslag til vedtægtsændringer (som beskrevet nedenfor).

Som følge af bestyrelsens forslag til ny kontingentstruktur blev ændring af vedtægterne foreslået i
overensstemmelse hermed.
Samtidig foreslog bestyrelsen en ændring af vedtægterne vedr. afstemning vedr. valg til bestyrelsen,
som ville bevirke en mere ligelig fordeling af stemmeantal, idet det ikke længere ville være muligt at
tilgodese én enkelt kandidat, ved kun at afgive stemme på denne.
(Ændringer er markeret med kursiv og understregning):
Vedtægter for Danish Board of District Heating (uddrag)

Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Skørping den 6. juni 2013
§ 6.: Kontingent
Stk. 3: Fjernvarmeselskaber, fjernkøleselskaber og andre medlemmer, der ikke hører
til kategorien ”Erhvervsvirksomheder” betaler nedsat kontingent efter
generalforsamlingens nærmere beslutning. Beslutningen træffes på grundlag af
bestyrelsens indstilling.
Medlemmer med færre end 30 fjernvarmerelaterede ansatte, der hører til kategorien
”Erhvervsvirksomheder” betaler ligeledes nedsat kontingent, og for medlemmer af
denne kategori med 10 eller færre fjernvarmerelaterede ansatte nedsættes
kontingentet yderligere.

§8.: Bestyrelsen (valg)

Stk. 3 Afstemning
Valg til bestyrelsen foregår ved hemmelig afstemning på generalforsamlingen og på
den måde, at hvert medlem sætter kryds ud for (slet: højst) det antal kandidater, der
skal vælges. Der kan maksimalt sættes ét kryds ud for hver kandidat.

Alle forslag til ændringer blev enstemmigt vedtaget med 0 stemmer imod og 0 der undlod at
stemme.
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