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§1 Navn og hjemsted 

 1.1 Foreningens navn er Slagslunde Fjernvarmelaug.  

 1.2 Foreningen har hjemsted i Egedal Kommune. 

 
§2 Formål 

 Foreningens formål er: 

 2.1 At fungere som interesse- og kontaktorgan mellem varmeleverandøren og foreningens 
medlemmer, der aftager fjernvarme fra denne, jf. det med NESA indgåede kontraktgrundlag 
af 7-11-1995. 

 
§3 Optagelse som medlem 

 3.1 Som medlem optages ejere og lejere af ejendomme, der får leveret fjernvarme eller har 
mulighed for at få leveret fjernvarme fra Slagslunde Kraftvarmeværk. 

 3.2 Ved køb af en ejendom med et allerede eksisterende medlemskab af foreningen, indtræder 
den nye ejer automatisk i medlemskabet. 

 3.3 Ved optagelse udleveres foreningens vedtægter. 

   Kvittering for indbetaling af kontingent er medlemsbevis. 

 
§4 Medlemmernes rettigheder 

 4.1 Foreningens medlemmer har ret til at blive forsynet med fjernvarme fra kraftvarmeværket i 
Slagslunde under de betingelser, som er fastsat i NESAs ”Almindelige bestemmelser for 
fjernvarmelevering fra NESAs Kraftvarmeværk i Slagslunde”, dateret 7.november 1995 med 
eventuelle senere ændringer. 

 
§5 Medlemmernes forpligtelser 

 5.1 Ønsker et medlem at udmelde sig af foreningen, skal dette ske skriftligt til bestyrelsen. 
Udmeldte medlemmer har ikke krav på tilbagebetaling af indbetalt indskud og kontingent. 

 5.2 Ved salg eller anden afståelse af en ejendom, udtræder den tidligere ejer som medlem af 
foreningen. 

 5.3 Udtræden af foreningen sker ved ejendommens nedlæggelse (sletning af matr.nr.). 

 
§6 Kontingent 

 6.1 Fra 2011 betaler medlemmerne et årligt kontingent 

 6.2 Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. 

 
§7 Anlæg 

 7.1 Tilslutningen af ejendomme og drift og vedligeholdelse af aftagernes anlæg sker i over-
ensstemmelse med §§3 og 4 i ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra NESAs 
Kraftvarmeværk i Slagslunde”, dateret 7. november 1995 med eventuelle senere ændringer. 



 Slagslunde Fjernvarmelaug  
 Vedtægter af 8. februar 2011  

2 
 

 
§8 Generalforsamling 

 8.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 8.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned  

 8.3 Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 21 
dages varsel ved meddelelse til hvert enkelt medlem ved e-mail eller brev. 

 8.4 Forslag fra medlemmerne skal være afgivet til bestyrelsen senest 14 dage inden 
generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag vil blive rundsendt senest 7 dage før 
generalforsamlingen pr. e-mail, eventuelt offentliggjort på fjernvarmelaugets hjemmeside 
samt fremlagt på generalforsamlingen. 

 8.5 På den ordinære generalforsamling foretages følgende: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om det forløbne år. 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4. Budget og kontingentfastsættelse for året forelægges til vedtagelse. 
5. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen. 
6. Valg af revisor og suppleant. 
7. Behandling af indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 

 8.6 Revisor og suppleanter kan genvælges. 

 8.7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 
når mindst 20 af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, 
ledsaget af en skriftlig dagsorden. 

 8.8 I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen 
af begæringen, og dagsordenen skal meddeles ved indkaldelsen. 

 8.9 Bestyrelsen fører referat over det på generalforsamlingen besluttede. Referatet underskrives 
af dirigenten og referenten og opbevares af bestyrelsen. 

 
§9 Stemmeret og afstemninger 

 9.1 Intet medlem har mere end én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. 

 9.2 Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end 2 
fuldmagter. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg. 

 9.3 Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelse ved simpelt 
stemmeflertal. 

 9.4 Dog kræves der ved beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og 
desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende 
generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er 
opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken 
vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte 
medlemmer. 
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§10 Bestyrelsen 

 10.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen, idet der på ulige år afgår 
2 medlemmer og på lige år 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer 
sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede. 

 10.2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat over sine møder. 

 10.3 Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Denne indtræder i det afgåede medlems 
resterende valgperiode. 

 
§11 Tegningsret 

 11.1 Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. 

 
§12 Regnskab 

 12.1 Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. 

 12.2 Revision af regnskabet foretages af den generalforsamlingsvalgte revisor. 

 12.3 Årsregnskabet underskrives af revisor, kasserer og formand. 

 
§13 Opløsning 

 13.1 Foreningens opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede 
stemmer herfor på en generalforsamling.  Desuden skal mindst ¾ af medlemmerne være 
repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den 
anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær 
generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved ¾ af de afgivne stemmer, 
uanset antallet af fremmødte medlemmer.  

 13.2 Ved opløsning træffer generalforsamlingen samtidig beslutning om en evt. formues 
anvendelse. 

 
§14 Ikrafttræden  
 14.1 Ændringer til foreningens vedtægter af 6. december 1995, der er vedtaget på den ordinære 

generalforsamling den 8. februar 2011 og bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling 
den 8. februar 2011, træder i kraft i umiddelbar tilknytning til den ekstraordinære 
generalforsamling, og erstatter: 
- ændringer, vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. februar 2005, og bekræftet 

   på den ekstraordinære generalforsamling den 23. februar 2005,  
- ændringer, vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. februar 2003, og bekræftet 

   på den ekstraordinære generalforsamling den 27. februar 2003,  
- ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. februar 1999, og bekræftet 

   på den ekstraordinære generalforsamling den 23. marts 1999, og 
 - ændringer, vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. februar 1997, og bekræftet 

   på den ekstraordinære generalforsamling den 25. februar 1997, samt samarbejdsaftale med 
   NESA, udfærdiget som en allonge til vedtægterne 
 


