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Corona-virus og generalforsamlinger er noget roderi - Vi har et 
dilemma! 
 
Corona Virussen giver udfordringer i forhold til afholdelse af generalforsamling. På grund af 
forsamlingsforbud med mere end 10 mennesker i skrivende stund, kunne den lovligt 
indvarslede generalforsamling den 31. marts 2020 ikke afholdes. Vore vedtægter  siger  at 
generalforsamling skal afholdes inden udgangen af 5. måned efter regnskabsårets afslutning. 
Det er som bekendt svært at spå om fremtiden, så - hvis vi har forsamlingsforbud indtil da - 
HVAD GØR EGTVED VARMEVÆRK SÅ! 
 
Økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme Peter Skovsgaard siger 26. marts om dette: For-
samlingsforbuddet i Danmark lægger store udfordringer i vejen for, at de fleste 
fjernvarmeselskaber kan få godkendt sidste års regnskab, da det skal godkendes på en 
generalforsamling. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at aflægge et regnskab. Det er 
bestyrelsen, der godkender og skriver under på regnskabet. Bestyrelsen indstiller regnskabet 
til generalforsamlingens godkendelse, og dermed har generalforsamlingen ved afstemning en 
mulighed for at godkende eller forkaste regnskabet.  
 
Juridisk konsulent i Dansk Fjernvarme Birthe Boisen tilføjer: Mens forsamlingsforbuddet 
hindrer generalforsamlinger, skal bestyrelsen blive siddende. Selvom mange ting har ændret 
sig i løbet af den seneste tid, er en bestyrelse stadig et fjernvarmeselskabs øverste ledelse og 
har derfor også ansvaret for, hvad der sker i selskabet, pointerer hun.  
 
Vi står således i den situation at på grund af forsamlingsforbuddet måske ikke kan få 2019 
regnskabet godkendt på en ordinære generalforsamling inden for rammerne af vore vedtægter. 
 
 
HVAD BETYDER DET FOR EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A.: 

Kan generalforsamling ikke afholdes inden for 5 måneders fristen ifølge vore vedtægter, 
suspenderes kravet, da dansk Lov står over en forenings vedtægter. Egtved Varmeværk 
afholder, i denne helt usædvanlige situation,   generalforsamling, når der ikke længere gælder 
begrænsninger for forsamlinger begrundet i Corona situationen. Generalforsamlingen skal 
indkaldes på ny, og det vil sige med minimum 14 dages varsel og maksimum 4 uger. Den 
valgte bestyrelse bliver sidende indtil da. Det kan oplyses at regnskabet er enstemmigt 
godkendt af bestyrelsen den 17. marts 2020. Regnskabet er underskrevet og lagt på 
hjemmesiden. 

HVAD ELLERS 

Så længe der er forsamlingsforbud og så længe det ikke er god fornuft at forsamles, vil 
kontoret i Søndergade være aflåst. Du har stadig mulighed for at kontakte os på 7555 1133 
eller på mail: kontor@egtvedvarme.dk. 

På grund af forsamlingsforbuddet kan det tidligere annoncerede informationsmøde om NY 
PRODUKTION måske heller ikke afholdes. I så fald vil/må vi informere alternativt f.eks. ved 
annonce i lokalt omdelt ugeavis. 

Vi kan i hvert fald slå fast: Det tekniske udstyr og vort personale er toptunet til at servicere dig 
med den nødvendige varme! 

På den korte bane er det kun at nyde forårssolen. Vi har allerede nu haft dage, hvor solen har 
produceret mere end halvdelen af den nødvendige energi. 


