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Vedtægter  
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§ 1 

Navn og hjemsted: 
 
Andelsselskabets navn er Energi Ikast Amba 

 
Selskabets hjemsted er Ikast. 

 

§ 2 

Formål og forsyningsområde: 
 

Stk.1. 
Selskabets formål er at fremskaffe og levere elektricitet og varme 

på billigste måde, under hensyntagen til forsyningssikkerheden. 
 

stk. 2. 

Selskabet kan udvides til at drive anden virksomhed, der beslægtes 
med ovennævnte forsyning. 

Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets 
bestyrelse under hensyntagen til såvel tekniske som økonomiske 

forhold med respekt af foreliggende aftaler. 
 

Stk. 3 
Selskabet kan deltage i andre fællesskaber i forbindelse med opfyl-

delse af ovennævnte formål. 



 

§ 3 

Andelshavere: 
 
Stk. 1. 

Som andelshaver optages en fysisk eller juridisk person, såfremt 
denne er: 

 
1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom. 

2. Ejer af en ejerlejlighed eller andelsbolig, når denne har selvstæn-
dig hovedmåler tilhørende selskabet. 

3. Ejer af bygning på lejet grund. 
4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, 

der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til 
selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet. 

5. Alle, der har rådighed over en installation og dermed har et kun-

deforhold, har ret til at blive andelshaver. 
 

Stk. 2. 
Levering kan endvidere ske til varmeaftagere/elaftagere, hvorved 

forstås enhver, der via en andelshaver forsynes med varme/el. Det-
te kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening 

eller ejerlejlighedsforening, lejere i el-/fjernvarmeforsynede ejen-
domme, forpagtere mv. 

 
Stk. 3. 

Levering til ikke andelshavere sker på leveringsvilkår, der svarer til 
de for andelshavere gældende. 

 
Stk. 4. 

Andelshavere, el-/varmeaftagere og ikke andelshavere skal respek-

tere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vil-
kår for levering af el- og fjernvarme, der måtte være gældende for 

selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse 
godkendte almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tek-

niske leveringsbestemmelser. 
 

Stk. 5. 
Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til byg-

ningskarakter, el- og varmebehov, kan selskabet indgå særaftaler 
med hensyn til tilslutning og el- og varmelevering. 

 

§ 4 

Andelshavernes hæftelse og økonomiske an-

svar: 
 



Stk. 1. 

I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selska-
bets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslut-

ningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt. 
 

Stk. 2. 
Selskabet hæfter overfor sine kreditorer med hele selskabets for-

mue. 
 

Stk. 3. 
Selskabets ledelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til gæl-

dende regler. 
 

§ 5 

Udtrædelsesvilkår: 
 

Stk. 1. 
Andelshavere kan med 6 måneders varsel til et regnskabsårs afslut-

ning udtræde af selskabet på betingelser, som anført i selskabets 
almindelige leveringsbestemmelser. 

 
Stk. 2. 

Udtrædelse og betingelserne herfor er dog til enhver tid begrænset 
af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. 

 
Stk. 3. 

Udtrædende andelshavere har ikke krav på nogen andel af selska-
bets formue. 

 

§ 6 

Generalforsamling: 
 
Stk. 1. 

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle selskabets anlig-
gender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i den 5. måned 

efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlinger indvarsles, 
med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel, ved annoncering i 

lokale aviser med angivelse af dagsorden. 
 

Stk. 2. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde føl-

gende: 
 

  1) Valg af dirigent. 

  2) Valg af mindst 3 stemmetællere. 
  3) Bestyrelsens beretning om virksomheden i  



      det forløbne år. 

  4) Fremlæggelse til godkendelse af Ikast El- og Varmeværk 
      A.m.b.A.’s årsregnskab med revisionspåtegning. 

  5) Indkomne forslag. 
  6) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

  7) Valg af bestyrelsessuppleanter. 
  8) Valg af revisor(er). 

  9) Eventuelt. 
 

Stk. 3. 
Hver fremmødt andelshaver har en stemme. 

Selskaber, institutioner, boligforeninger m.v., der udgør en selv-
stændig juridisk og økonomisk enhed, betragtes som selvstændige 

andelshavere, såfremt de har skøde på den ejendom, der er tilslut-
tet selskabet. 

 

Stk. 4. 
Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere. 

 
Stk. 5. 

Der kan ikke stemmes ifølge fuldmagt. Stemmeret kan dog altid 
udøves gennem ægtefælle. 

 
Stk. 6. 

På generalforsamlingen afgøres sagerne - undtagen spørgsmål om 
forandring af vedtægterne eller selskabets opløsning - ved simpelt 

stemmeflertal. 
 

Stk. 7. 
Ved bestyrelsesvalg skal stemmesedler - for at være gyldige - påfø-

res lige så mange af de foreslåede kandidater, som der skal vælges 

medlemmer. 
 

Stk. 8. 
Skriftlig afstemning finder sted, såfremt bestyrelsen, dirigenten eller 

mindst 5 af de fremmødte stemmeberettigede forlanger det. 
 

Stk. 9 
Ændring af vedtægterne samt opløsning af selskabet skal vedtages 

med 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende general-
forsamlinger, som skal afholdes med mindst 2 og højest 4 ugers 

mellemrum. 
 

Stk. 10. 
Forslag til behandling på ordinær generalforsamling skal indgives til 

bestyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.  



Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i 

overensstemmelse med gældende lovgivning. Fristen for indlevering 
af forslag annonceres med mindst 14 dages varsel i lokalpressen. 

 
Stk. 11. 

Det reviderede årsregnskab samt eventuelle indkomne forslag skal 
være fremlagt på selskabets kontor senest 14 dage før generalfor-

samlingen. 
 

Stk. 12. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen fin-

der anledning dertil, eller når mindst 50 andelshavere forlanger det. 
 

Forslag, som skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, 
der er indvarslet i henhold til forlangende fra andelshavere, skal føl-

ge begæringerne om afholdelsen. 

 
Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles som ordinære gene-

ralforsamlinger. Kræves ekstraordinær generalforsamling af andels-
haverne, skal denne afholdes senest 2 måneder efter modtagelse af 

skriftligt krav herom. 
 

 
Stk. 13. 

Generalforsamlingens beslutninger indføres i selskabets forhand-
lingsprotokol, der underskrives af dirigenten. 

 
Stk. 14. 

Ved enhver generalforsamling skal der forevises adgangskort, der 
udleveres på værkets kontor indtil 4 dage før generalforsamlingens 

afholdelse. 

 

§ 7 

Bestyrelse: 
 

Stk. 1. 
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 3 

medlemmer skal være andelshavere. 
 

Stk. 2. 
Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen, således at der på den ordi-

nære generalforsamling afgår henholdsvis 1, 2 og 2 medlemmer. 
Første gang vælges et medlem. 

 
Stk. 3. 

Genvalg kan finde sted. 

 



Stk. 4. 

På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. 
Der vælges en 1. og 2. suppleant. En af suppleanterne skal være 

andelshaver. Genvalg kan finde sted. 
 

Stk. 5. 
Valgbar, som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og sup-

pleant er enhver andelshaver/forbruger, som kan udøve stemmeret. 
 

§ 8 

Selskabets ledelse: 
 
Stk. 1 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets 
anliggender. 

 

Stk. 2. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konsti-

tuerer sig med formand, næstformand og sekretær samt fastsætter 
eventuelle vederlag. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 

af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens be-
slutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er 

formandens stemme afgørende. Referat fra bestyrelsesmøder indfø-
res i selskabets protokol, der føres som forhandlingsprotokol, hvor 

også et eventuelt mindretal har ret til at forlange sine forslag ind-
ført.  

Forhandlingsprotokollen underskrives af samtlige bestyrelsesmed-
lemmer. 

Bestyrelsesformanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, 
når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer ind-

kaldes. 

Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. 
 

Stk. 3. 
Bestyrelsen er forpligtet til at sikre, at bestyrelsen i Energi Ikast 

Holding A/S består af medlemmer, der er i bestyrelsen for Energi 
Ikast Amba, og at den samme bestyrelse på generalforsamling i 

Energi Ikast Holding A/S vælges som bestyrelse i Ikast El Net A/S. 
Ved valg af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantska-

ber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst 1/3 af bestyrelsesmed-
lemmerne forlange, at de udpeger det ene medlem. 

Ved valg af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst ¼ 
af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholds-

mæssig andel af de medlemmer, som skal vælges. 
 

 

 



Stk. 4. 

Den samlede bestyrelse har bemyndigelse til i selskabets navn at 
optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage 

enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet. 
 

Stk. 5. 
Selskabet tegnes af formanden og næstformanden, eller tre besty-

relsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand. 
 

Stk. 6. 
Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. 

 
Stk. 7. 

Bestyrelsen godkender det årlige budget. 
Bestyrelsen godkender almindelige og tekniske leveringsbetingelser. 

 

Stk. 8. 
Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage ændringer i sel-

skabets vedtægter, som er nødvendige på grund af lovmæssige 
krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. 

Bestyrelsen skal på først følgende generalforsamling redegøre for 
sådanne ændringer. 

 

§ 9 

Regnskab og revision: 
 

Stk. 1. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 

 
Stk. 2. 

Årsregnskabet udarbejdes under hensyntagen til lovgivningens be-

stemmelser om god regnskabsskik, idet der lægges vægt på højt 
informationsniveau. 

 
Stk. 3. 

Regnskabet revideres af en eller flere efter indstilling fra bestyrelsen 
på generalforsamlingen valgte statsautoriseret eller registreret revi-

sor (revisorer), der fremlægger regnskabet for generalforsamlingen. 
 

Stk. 4. 
Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsrapport samt 

dagsorden og referat fra generalforsamlingen til andelshavere, som 
skriftligt har anmodet herom. 

Har en andelshaver fremsat anmodning herom, skal årsregnskabet 
fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, hvis årsregn-

skabet behandles. Dagsordenen for generalforsamlingen skal frem-

sendes senest 8 dage før mødet. Referat fra generalforsamlingen 



skal fremsendes senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdel-

se. 
 

§ 10 

Værneting: 
 
I søgsmålstilfælde er andelshavere forpligtede til at give møde for 

retten i Herning efter varsel, uden hensyn til bopæl eller opholds-
sted. 

 

§ 11 

Selskabets opløsning: 
 

Stk. 1. 

Opløsning af selskabet kan kun ske på en generalforsamling, der er 
indkaldt med dette for øje. 

Beslutning om opløsning træffes efter reglerne om vedtægtsæn-
dringer. 

 
Stk. 2 

Besluttes selskabets opløsning, vælges samtidig en eller flere likvi-
datorer til at forestå opløsningen. Ved selskabets opløsning eller et 

af værkernes udtræden af selskabet overføres et eventuelt over-
skud fra selskabet eller det udtrædende værk til det selskab, der 

viderefører driften. 
 

Stk. 3. 
Videreføres selskabet ikke, finder en eventuel formue anvendelse til 

et almennyttigt formål, der fastsættes af den afsluttende general-

forsamling. 
 

 
 

Således vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger. 
Ikast, den 2. februar 1999, samt den 25. februar 1999. 

 
 

Bestyrelsen 
Hans Peder Nielsen – K. O. Svendsen 

Hans Thygesen – Kurt Hansen – Bent G. Jensen 
 

 
 

Dirigent 

Advokat Ole Wittenkamp 
 



 

 
Regulering iflg. krav fra Energistyrelsen vedr. §3, §6, §8 og §9. 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 27. marts 2007.  
 

 
Bestyrelsen 

 
Hans Peder Nielsen    –    Kurt Hansen  

 
Morten Christensen    -    Bent G. Jensen    -    Bjarne Andersen  

 
 

Navneændring vedtaget på ordinær samt ekstraordinær generalfor-
samling 8. maj 2017 og 1. juni 2017 

 

Bestyrelsen 
 

Bjarne Andersen    –    Morten Christensen  
 

Annette Mosegaard    -    Poul Færch   -    Bruno G. Nielsen 


