Forretningsorden for valg af repræsentanter til Farum
Fjernvarme a.m.b.a. Gruppe 1
MED VEDTAGNE ÆNDRINGSFORSLAG

1. Hjemmel
Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægterne for Farum Fjernvarme a.m.b.a.’s pkt. 3.9.

2. Formål
Hvert andet år i ulige årstal inden udgangen af september måned foranlediger bestyrelsen, at
andelshaverne fra Gruppe 1 – bestående af ejerboliger, private udlejningsejendomme, og
erhvervsvirksomheder - vælger 10 repræsentanter og 6 suppleanter til at repræsentere Gruppe 1 i
Farum Fjernvarme a.m.b.a.
Repræsentanterne vælges for 4 år og suppleanterne for 2 år ad gangen.
Suppleanter indtræder i valgrækken på den plads, de supplerer.

3. Valg af repræsentanter
Valgbar er enhver person, som enten ejer en ejerbolig eller deltager i ledelsen i en virksomhed, der
ejer en ejendom, som tilhører Gruppe 1, jf. vedtægterne for Farum Fjernvarme a.m.b.a., jf. pkt. 3.7.
For at være valgbar må personens betalinger til værket ikke være overgået til inkasso, og personen
må ikke tidligere i sit virke som repræsentantskabsmedlem eller medlem af bestyrelsen have
misbrugt værkerts midler eller personale for egen vindings skyld.
Enhver andelshaver blandt Gruppe 1 kan bringe en valgbar person i forslag, dog kræves 4 stillere pr.
opstillet kandidat. Ingen andelshaver kan bringe sig selv eller sin ægtefælle 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 kandidatens
valgbarhed.
Afstemning sker skriftligt ved fremsendelse af kandidatliste og stemmeseddel til hver enkelt
andelshaver med mindst 14 og højst 21 dages varsel med angivelse af frist for indsendelse af

stemmeseddel og med oplysning om, at der højst må stemmes på 10 kandidater, for at
stemmesedlen er gyldig.
På stemmesedlen skal anføres mindst 16 kandidater.
Hver andelshaver modtager en stemmeseddel pr. måler denne råder over. Ingen personer – fysisk
eller juridisk – kan modtage mere end 5 stemmesedler.
De 10 kandidater, som har opnået flest stemmer, er valgt som Gruppe 1’s repræsentanter til
repræsentantskabet for Farum Fjernvarme a.m.b.a.
De nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer indtræder først som repræsentant for gruppe 1 efter
årsmødet og senest den 30. september, således at de gamle 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, som i
valgperioden måtte forlade repræsentantskabet.
Udtræden af repræsentantskabet skal ske skriftligt til formanden for gruppe 1 og dernæst til Farum
Fjernvarme. Efter meddelelse af udtræden får den første suppleant meddelelse om indtræden i
repræsentantskabet for gruppe 1. Indtræden sker med virkning fra den dato som den udtrædende
repræsentant har meddelt, at denne udtræder.
Såfremt antallet af valgte repræsentanter og suppleanter fra Gruppe 1 i valgperioden bliver mindre
end 20, udpeger repræsentantskabet fra Gruppe 1 nye suppleanter, således at der til stadig er
mindst 20 repræsentanter fra Gruppe 1 i repræsentantskabet.
Såfremt betalinger fra et repræsentantskabsmedlem fra Gruppe 1 til værket er inkassooverdraget
eller det viser, at et repræsentantskabsmedlem fra Gruppe 1 enten tidligere eller aktuelt har
misbrugt værkets midler eller personale for egen vindings skyld, skal medlemmet udtræde af
repræsentantskabet. Repræsentanterne fra Gruppe 1 træffer afgørelse om et
repræsentantskabsmedlem skal ekskluderes.

4. Repræsentantskabsmøder og årsmøde
Møder blandt repræsentanter fra Gruppe 1 afholdes mindst 2 gange om året.
På september-mødet i Gruppe 1, der afholdes efter Årsmødet, tiltræder nyvalgte repræsentanter, og
der vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Møder med fast dagsorden indkaldes med 14 dages varsel af repræsentantskabets formand eller af
mindst 5 repræsentantskabsmedlemmer. Såfremt der er tilføjelser eller ændringer til dagsordenen,
skal dette ske inden 8 dage før mødet.
Repræsentantskabets formand vælges på det første møde efter valget af repræsentanterne blandt
disse.
Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af repræsentanterne er til stede.

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til en repræsentant i Gruppe 1. Ingen kan møde med
mere end 1 fuldmagt.
Formanden foranlediger referat udfærdiget over de beslutninger, der træffes på
repræsentantskabsmødet. Referatet underskrives af formanden.
Referatet mailes/sendes til repræsentantskabsmedlemmerne, og efter 14 dage lægges det på Farum
Fjernvarmes hjemmeside som et foreløbigt referat. Fremkommer der rettelser/ændringer til
referatet, bliver det taget op ved næste møde.
Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed, herunder på Årsmødet, jf. pkt. 4.1 i
vedtægterne. Repræsentanterne deltager på Årsmødet i overensstemmelse med bestemmelserne i
vedtægterne.

5. Forfald
I tilfælde af at en repræsentant 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 uanset årsag til forfald.
Repræsentanterne fra Gruppe 1 kan vælge at dispensere fra forretningsordens bestemmelser om
udtræden ved varigt forfald, såfremt der modtages anmodning herom. Dispensation vil kun kunne
gives i tilfælde af sygdom og lignende.

6. Ikrafttræden
Forretningsordenen træder i kraft, når ændringer er vedtaget af repræsentanterne fra Gruppe 1.

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

