
 

 

Referat  

Repræsentantskabsmøde Jysk Energi A.m.b.a. 

Mandag den 26. oktober 2020 kl. 19.00  

Sted:  Teams-møde  

 Dagsorden 
 

1. Valg af ordstyrer 
Bestyrelsen foreslog Niels Brøndsted, som blev valgt uden modkandidater 
 

2. Bestyrelse og direktionens beretning 
 

- Bestyrelsesformand Anton Bro og Direktør Lars Naur fremlagde beretning for repræsentantskabet 
 (Se særskilt beretning). 

 
Efterfølgende var der en engageret debat om fibernetudrulning, investeringer, fremtidens elforbrug og 
batteriteknologi, elregninger, samarbejder med naboselskaber samt grundlaget for Jysk Energis nye mission. 
 
 
Repræsentantskabet tog beretningen til efterretning med anerkendelse for en række flotte resultater de 
seneste år. 
 

3. Fremlæggelse af strategi 2025 (punktet blev behandlet sammen med pkt. 2) 
o Strategien for 2025 blev fremlagt af Anton Bro og Lars Naur 

 
Repræsentantskabet tog fremlæggelsen af 2025 strategien til efterretning. 
 

4. Fremlæggelse af budget 2021 for Jysk Energi (NOE) A.m.b.a. samt status på 2020  
Lars Naur gennemgik forventningerne til budget 2021 
 
Repræsentantskabet tog fremlæggelsen af budget for 2021 til efterretning uden yderligere bemærkninger 

 

5. Valg til Repræsentantskabet  
Claus Buelund og René Johansen fremlagde oplæg til en ny proces for mapping og evaluering af 
kompetencer i bestyrelse og repræsentantskab. 
Repræsentantskabet udtrykte anerkendende interesse for processen og tog oplægget til efterretning.  
 
Valgproces  
Anton Bro gennemgik den alternative proces for gennemførsel af valgmøderne i kreds 1 og 3 under 
hensyntagen til de eksisterende covid-19 retningslinjer. 
 
- Valget er annonceret på hjemmesiden og i lokale medier 
- Bestyrelsen indstiller Teknisk chef Per Strøm Kristensen som ordstyrer til begge valgmøder. (Per blev 

valgt uden modkandidater) 
- Alle der ønsker at genopstille SKAL henvendes sig til Agnete pr. mail eller telefon senest d. 3. 

november, så stemmesedler kan gøres klar, inden valgdagen. Det gælder også nuværende 
repræsentantmedlemmer.  

- Senest d. 5. november skal man tilmelde sig til valgarrangementet. Det foregår på Jyskenergi.dk  
- Valget vil foregå i et Covid-19 sikret lokale. 



 

- I tilfælde af, at der er færre kandidater opstillet d. 3. november end der skal vælges, vil der ikke blive 
afholdt valg. I stedet vil bestyrelsen udpege de manglende repræsentanter. 

- I tilfælde af fredsvalg afholdes der ikke valgmøde.  
- Resultatet af valget vil blive offentliggjort på hjemmesiden senest dagen efter valget. 
 
Repræsentantskabet og specielt deltagerne fra i kreds 1 og 3 tog orienteringen om valgmøderne til 
efterretning uden yderligere bemærkninger. 
 
Valgmøder: 
Valgmøde i kreds 1, Jysk Energi, Skivevej, mandag d. 09. november kl. 19.00 
Valgmøde i kreds 3, Lemvig Idræts- og Kulturcenter, tirsdag d. 10. november kl. 19.00 

 

 Kommende møder/arrangementer: 
2020: 
Mandag d. 09. november kl. 19.00: Valgmøde i kreds 1, Jysk Energi, Skivevej 
Tirsdag d. 10. november kl. 19.00:   Valgmøde i kreds 3 i Lemvig Idræts- og Kulturcenter  
 
2021:  
Torsdag d. 15. april kl. 16.00: Informationsmøde for nye repræsentantskabsmedlemmer, Skivevej 120 Hol. 
Mandag d. 26. april Generalforsamling, Jysk Energi  
Mandag d. 1. november Repræsentantskabsmøde, Jysk Energi  
Mandag d. 22. november Valgmøde i kreds 2, Bur  
Tirsdag d. 23. november Valgmøde i kreds 4, Harboøre  
 

7. 
 

Evt. 
 
Der blev tilkendegivet stor tilfredshed med et velafholdt repræsentantskabsmøde under vanskelige Covid-19 
vilkår med forhåbninger om at 2021 må blive mere normal. 

 
 

Med venlig hilsen 

Niels Brøndsted 

Dirigent  


