
Slagslunde Fjernvarmelaug 
Formand Kaj Madsen, Tranemosevej 2, telf. 48184313 
e-mail: SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk 

 

1 
 

 
 

SFL indkalder hermed til ordinær generalforsamling 
tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19 

i Forsamlingshuset. 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  
2. Beretning om det forløbne år, herunder gennemgang af købsskitsen for overtagelse af værk og net 

samt etablering af Slagslunde Fjernvarme AMBA. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Fremlæggelse af budget og kontingentfastsættelse for 2013 til vedtagelse 

Bestyrelsen foreslår et årligt kontingent på 200 kr 
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Kaj Madsen – modtager genvalg 
Marie Louise Allerslev – modtager genvalg 

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Indkomne forslag: 

Forslag fra bestyrelsen om etablering af Slagslunde Fjernvarme AMBA.  
Fremlæggelse af budget for kommende udgifter i forbindelse med køb af værk og net og 
bestyrelsens forslag til dækning af disse.  

9. Eventuelt 
 

Det reviderede regnskab 2012 for SFL (bilag 1) og budgetforslag for 2013 (bilag 2) er vedhæftet. 
  
Under beretningen vil bestyrelsen komme ind på etablering af Slagslunde Fjernvarme AMBA. 
 
I forbindelse med købet af værk og net samt etablering af Slagslunde Fjernvarme AMBA fremlægger 
bestyrelsen et budget for de nødvendige kommende udgifter.  Bestyrelsen fremlægger tillige forslag til, 
hvordan disse udgifter kan finansieres, se vedhæftede bilag3. 
 
Bestyrelsen opfordrer alle fjernvarmekunder til at møde op på generalforsamlingen, da der lægges op til 
beslutninger, som vil få betydning for alle fjernvarmekunder i Slagslunde.  Vi ved, at mange endnu ikke har 
betalt kontingent til SFL for 2012 og opfordrer derfor kraftigt til at få denne sag i orden. Kun medlemmer 
har stemmeret ved generalforsamlingen. 
 
 
Kontingentet for 2012 er på 100 kr, som kan indbetales til:  
Danske Bank:    Reg.  3434  Kontonr.  3434433495 
 
Anfør venligst din adresse eller  din e-mail adresse som besked til modtageren.  
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De medlemmer af bestyrelsen, der er på valg, modtager genvalg. Men det skal endelig ikke afholde jer fra 
at foreslå andre emner. Vi modtager gerne andre forslag. 
 
Af vedtægtens § 8.3 fremgår det, at forslag fra medlemmerne skal være afgivet til bestyrelsen senest 14 
dage inden generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal derfor blot være indleveret senest mandag den 
21. januar.  
 
SFLs vedtægter kan ses på hjemmesiden under dette link,  
http://sflinfo.dk/cms/sites/default/files/SFLinfo/vedtaegter-2011.pdf   
 
Vi håber, at rigtig mange møder op.  Men skulle I være forhindret, minder vi om, at der også kan stemmes 
via fuldmagt til de punkter, man ønsker at stemme for eller imod. Fuldmagt kan afleveres til en af SFL's 
bestyrelsesmedlemmer eller til et andet medlem, f.eks en nabo, der kan møde op med indtil 2 fuldmagter, 
jf. vedtægtens § 9.2  
 
Med venlig hilsen 
SFL's bestyrelse 


