Hashøj Kraftvarmeværk, Nyhedsbrev 5 2020
Bestyrelsen minder om, at der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 19. august 2020
kl. 19.00 i Dalmosehallen, Stationsvej 53, Dalmose.
Som det er beskrevet i indkaldelsen, der er tilgængelig på hjemmesiden, www.hashoej-kv.dk under
”Nyheder”, er der stillet spørgsmålstegn ved gyldigheden af den afstemning, der blev afholdt i perioden den
27. april 2020 til og med den 12. maj 2020 vedrørende godkendelse af erhvervelsen af det nye varmeværk
fra Euro Therm.
Bestyrelsen arbejder til stadighed på at sikre en sikker og stabil varmeforsyning til så lav en varmepris som
muligt, og uagtet bestyrelsens holdning til de indkomne indsigelser, så vil bestyrelsen ikke risikere, at der
stilles yderligere spørgsmål eller igangsættes en juridisk proces, der kan forsinke værkets erhvervelse og
ibrugtagning. Dette er baggrunden for, at bestyrelsen har valgt at indkalde til den ekstraordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen opfordrer alle andelshavere til at deltage i den ekstra ordinære generalforsamling og afgive
stemme, idet det er beslutningen på denne ekstraordinære generalforsamling, der vil være afgørende for
erhvervelsen af det ny varmeværk. Bestyrelsen indstiller til, at erhvervelsen af det nye varmeværk fra Euro
Therm godkendes på generalforsamlingen.
Der gælder fortsat et forsamlingsforbud i Danmark, som sætter visse grænser for, hvor mange personer, der
kan mødes fysisk på én gang. Bestyrelsen opfordrer alle andelshaverne til nøje at overveje, om de har behov
for at møde personligt på den ekstraordinære generalforsamling.
At man ikke møder personligt, afskærer ikke den enkelte andelshaver fra at have indflydelse på beslutningen
om erhvervelse af det nye varmeværk, idet man kan stemme ved at afgive fuldmagt. Bestyrelsen henviser til
den fuldmagtsblanket, der er tilgængelig på hjemmesiden, www.hashoej-kv.dk under ”Nyheder”.
Hvis man ønsker at deltage fysisk, så vil bestyrelsen, som angivet i indkaldelsen, anmode om, at man ikke
medbringer ledsager, således at der kun møder én repræsentant for hver andelshaver.
Bestyrelsen vil i øvrigt sikre, at den ekstraordinære generalforsamling afholdes på forsvarlig vis og i
overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger. Der vil være håndsprit ved indgangen. Ønsker man
at bære maske, så skal man selv medbringe sådan.
Bestyrelsen henstiller til, at andelshavere, der har symptomer på smitte, har rejst i højrisikoområder eller har
været i kontakt med COVID19 diagnosticerede personer inden for 14 dage forud for generalforsamlingen,
afholder sig fra at møde personligt op på generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
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