
FAQ
Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg være andelshaver for at møde på 
generalforsamlingen?

Du kan møde på generalforsamlingen enten som 
registreret andelshaver, eller ved at din udlejer har 
delegeret sin stemme til dig.

HUSK at tilmelde dig til generalforsamlingen. Det 
kan du gøre på Viborg Varmes hjemmeside eller 
ved at kontakte Viborg Varme på e-mail eller tlf.

Såfremt du er ejer, skal du samtidig lade dig regi-
strere som andelshaver.

Såfremt du er lejer, skal du kontakte din udlejer 
og anmode vedkommende at delegere en stemme 
til dig. Udlejer er ikke forpligtet til at delegere en 
stemme til dig.

Bliver generalforsamlingen afholdt som normalt i 
lyset af corona-restriktionerne?

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at afholde den 
ordinære generalforsamling iht. fristerne i ved-
tægterne.

Såfremt de nuværende restriktioner fastholdes 
til og med april, er det desværre ikke muligt, og 
generalforsamlingen vil udsat.

Vi vurderer ikke, at generalforsamlingen er egnet 
til at blive afholdt online af hensyn til at sikre 
medlemsdemokratiet.

Når vi afholder den fysiske generalforsamling, vil 
vi sikre, at vi afholder alle bestemmelser – herun-
der overholdelse af afstandskrav, og at der er de 
nødvendige værnemidler og sprit til rådighed. Af 
samme årsag vil blive serveret kaffe og kage ved 
bordene i stedet for det traditionelle, efterfølgen-
de pølsebord. 

Jeg kan ikke deltage på generalforsamlingen og 
ønsker at lade mig repræsentere ved fuldmagt. 
Hvad gør jeg?

Du henvender dig til Viborg Varme senest den 21. 
april 2022 og anmoder om adgangskort. Samti-
dig meddeler du Viborg Varme, at du ønsker at 
delegere din stemme og til hvem. Fuldmagtstager 
SKAL være andelshaver for at kunne repræsentere 
dig.

Adgangskortet bliver sendt med posten til dig 
personligt. Det er herefter din opgave at overleve-
re adgangskortet til den andelshaver, som du har 
givet fuldmagt til. Navnet på fuldmagtstager vil 
være fortrykt på adgangskortet.

Du kan IKKE ændre på fuldmagten efter fristen 
den 21. april 2022.

Kan jeg videregive min stemme, såfremt jeg bliver 
syg eller på anden måde er forhindret i at deltage 
på dagen?

Det er IKKE muligt at videregive sin stemme efter 
fristen 21. april 2022. Såfremt du ikke møder op, vil 
din stemme gå tabt.

Hvad gør jeg, hvis jeg fortryder min afgivelse af 
fuldmagt efter fristen? 

Du kan ikke trække fuldmagten tilbage efter 
fristen og selv møde op for at afgive din stemme 
på generalforsamlingen. Hvis du ikke ønsker at 
videregive din stemme til andelshaveren, som du 
har meddelt Viborg Varme, er eneste mulighed at 
undlade at overdrage det fysiske adgangskort til 
fuldmagtstager. Herved går din stemme tabt.
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Hvor mange kan jeg repræsentere ved fuldmagt?

I henhold til vedtægternes § 6.6 kan et medlem 
repræsentere tre andre medlemmer ved fuldmagt.

Hvor mange stemmer kan der maksimalt være ret 
til på ét adgangskort?

Ét adgangskort kan maksimalt give ret til 50 stem-
mer; jf. § 6.5. Hertil kommer eventuelle fuldmagter.
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