Forretningsorden for repræsentanter i Farum Fjernvarme a.m.b.a. GR1
1. Hjemmel
Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægterne for Farum Fjernvarme a.m.b.a.’s pkt. 3.9
2. Valg af repræsentanter
Hvert andet år i ulige årstal, tidligst 3 måneder før årsmødet og gerne så tæt på årsmødet som
muligt, foranlediger bestyrelsen, at andelshaverne fra GR1 (gruppe 1) - bestående af private
andelshavere og ejerboliger - vælger 10 repræsentanter og 6 suppleanter til repræsentantskabet i
Farum Fjernvarme a.m.b.a.
Repræsentanterne vælges for 4 år og suppleanterne for 2 år ad gangen. Suppleanterne indtræder i
valgrækken på den plads, de supplerer.
Valgbar er enhver person, som ejer en ejerbolig, som tilhører GR1, iht. punkt 3.7 i vedtægterne for
Farum Fjernvarme a.m.b.a.
For at være valgbar må personens betalinger til værket ikke være overgået til inkasso.
Enhver andelshaver blandt GR1 kan bringe en valgbar person i forslag. Dog kræves 4 stillere
(andelshavere) pr. opstillet kandidat. Ingen andelshaver kan bringe sig selv eller andre fra egen
husstand i forslag som kandidat.
Ingen er forpligtet til at lade sig vælge som repræsentant.
Det påhviler bestyrelsen i Farum Fjernvarme a.m.b.a. aktivt at medvirke til at finde mindst 16
kandidater, som er villige til at modtage valg.
Bestyrelsen træffer selv beslutning om, hvorvidt dette skal ske gennem annoncering i lokalpressen
eller på anden måde.
Efter modtagelse af opstilling af kandidater foretager bestyrelsen en afprøvning af kandidaternes
valgbarhed.
Kandidaterne bliver i god tid inden valget præsenteret på Farum Fjernvarmes hjemmeside, så der er
tid til at tage stilling til, hvilke kandidater man ønsker at stemme på.
Advisering om afholdelse af valg sker ved annoncering i lokalpressen og på Farum Fjernvarmes
hjemmeside med mindst 14 og højest 21 dages varsel, med angivelse af frist for afgivelse af de
digitale stemmer.
Afstemning sker som digitalt valg, hvor stemmeafgivningen sker ved log-in på Farum Fjernvarmes
hjemmeside på Internettet.
På stemmesedlen skal anføres mindst 16 kandidater.
Hver andelshaver har adgang til afgivelse af 10 stemmer, dog kun 1 stemme pr. måler pr. kandidat.
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Ingen – fysisk eller juridisk – kan afgive stemmer for mere end 5 målere.
Afstemningsperioden strækker sig over 10 dage. I denne periode kan medlemmer, der ikke har
elektroniske muligheder få hjælp, idet der i valgperioden vil kunne foretages stemmeafgivelse på en
af Farum Fjernvarme opstillet internet-adgang på værkets administrationsadresse.
De 10 kandidater, som har opnået flest stemmer, er valgt som GR1’s repræsentanter til
repræsentantskabet for Farum Fjernvarme a.m.b.a.
Formanden for GR1 meddeler valgresultatet til repræsentantskabet, de nyvalgte
repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter. Valgresultatet offentliggøres herefter på Farum
Fjernvarmes hjemmeside.
De nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer indtræder først som repræsentanter for GR1 efter
årsmødets afslutning og senest ultimo april, således at de afgående repræsentantskabsmedlemmer
indestår for tiltag i den forgangne periode.
De kandidater, der ikke opnår valg, udgør repræsentantskabets suppleanter i den rækkefølge, hvori
de har modtaget flest stemmer, og indtræder i denne rækkefølge for de repræsentanter for GR1, som
i valgperioden måtte forlade repræsentantskabet. Suppleanten indtræder i den afgående
repræsentants valgperiode.
Udtræden af repræsentantskabet for GR1, skal ske ved skriftlig meddelelse til formanden for GR1
og dernæst til Farum Fjernvarme. Efter meddelelse af udtræden, meddeler formanden
førstesuppleanten om dennes indtræden i repræsentantskabet for GR1. Indtræden sker med virkning
fra den dato, som den udtrædende repræsentant har meddelt, at denne udtræder.
Såfremt antallet af valgte repræsentanter og suppleanter for GR1 i valgperioden bliver mindre end
20, indkaldes straks til et repræsentantskabsmøde i GR1. Inden mødet arbejder bestyrelse og
repræsentantskabet på at finde et passende antal valgbare kandidater blandt andelshaverne. Et
eventuelt valg af disse nye medlemmer vil blive foretaget som beskrevet ved valg af repræsentanter.
Såfremt betalinger fra et repræsentantskabsmedlem fra GR1 til værket er overdraget til inkasso, kan
repræsentanterne for GR1 træffe afgørelse om, at repræsentantskabsmedlemmet skal ekskluderes.
3. Repræsentantskabsmøder og årsmøde
Der afholdes mindst 3 møder årligt for repræsentanterne i GR1.
Konstituerende møde afholdes umiddelbart efter årsmødet, hvor de nyvalgte repræsentanter
tiltræder.
Her foretages valg til bestyrelsen. Valget gennemføres ved en valghandling, hvor hver repræsentant
kan stemme på maksimalt 2 forskellige kandidater. De 2 kandidater, der får flest stemmer er valgt til
bestyrelsen og de 2 næste kandidater i stemmerækkefølgen er valgt til suppleanter.
Såfremt der i valghandlingen ikke er valgt 2 suppleanter, foretages supplerende valg.
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Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år og for suppleanter 1 år. Suppleanter, som afløser et
afgående bestyrelsesmedlem, indtræder på samme vilkår, som det afgående bestyrelsesmedlem.
Der foretages endvidere valg af formand for repræsentantskabet i GR1 . Valgperioden er 2 år.
Efterårsmøde afholdes i 2. halvår, hvor bestyrelsen informerer om selskabets drift, planer og
projekter samt om andre aktuelle emner.
Regnskabsmøde afholdes inden årsmødet. Her gennemgås Farum Fjernvarmes regnskab samt
eventuelle forslag til årsmødet.
Derudover kan afholdes ad hoc møder efter behov.
Når det er hensigtsmæssigt, kan møder afholdes som fællesmøder med repræsentantskabet i GR2.
Møder med dagsorden indkaldes med 14 dages varsel af formanden for GR1 eller af mindst 5
repræsentantskabsmedlemmer fra GR1 .
Såfremt der er tilføjelser eller ændringer til dagsordenen, skal disse være formanden for GR1 i
hænde senest 8 dage før mødet. Derefter fremsendes justeret dagsorden til medlemmerne senest 7
dage før mødet.
Beslutninger i repræsentantskabets Gruppe 1 træffes ved simpelt flertal.
Gruppe 1 er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til en repræsentant for GR1 . Ingen kan møde med
mere end 1 fuldmagt.
Formanden foranlediger referat udfærdiget over de beslutninger, der træffes på
repræsentantskabsmødet i GR1 . Referatet mailes/sendes til repræsentantskabsmedlemmerne, og
efter 14 dage lægges det på Farum Fjernvarmes hjemmeside.
Referatet forelægges til endelig godkendelse på næste møde.
4. Forfald
I tilfælde af, at en repræsentant i GR1 har varigt forfald eller ønsker at udtræde af
repræsentantskabet, indtræder suppleanten.
En repræsentant har varigt forfald, når denne uden afbud på to på hinanden følgende
repræsentantskabsmøder ikke har været til stede eller givet fuldmagt, uanset årsag til forfald.
Repræsentanterne for GR1 kan vælge at dispensere fra forretningsordenens bestemmelser om
udtræden ved varigt forfald, såfremt der modtages anmodning herom. Dispensation vil kun kunne
gives i tilfælde af sygdom og lignende.
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5. Ikrafttræden
Forretningsordenen træder i kraft, når ændringerne er vedtaget af repræsentanterne for GR1.
Ved valget i 2021 efter de nye vedtægter anvendes de bestående bestemmelser i denne
forretningsorden, således at kun medlemmer, der var på valg for 4 år siden nu er på valg igen.
Medlemmer, som ikke er valgt af private ejerboliger, erstattes med nyvalgte medlemmer.

Således vedtaget af repræsentantskabet for Gruppe 1 den 18/7-97.
Ændret den 5/9-01.
Ændret den 11/9-14.
Ændret den 19/5-15.
Ændret den 21/6-16.
Ændret den 9/2-17.
Ændret den 15/8-18.
Ændret den 24/11-20.
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