
Referat af generalforsamling i Jysk Energi AMBA d. 26. april 2021 

Mødet blev afviklet som webcast 

Velkomst 

Anton bød velkommen og beklagede, at mødet ikke kan afholdes som fysisk møde. 

Inden selve dagsordenen, blev der holdt et øjebliks stilhed for repræsentantskabsmedlem Jens 

Chr. Søgaard, der desværre gik bort d. 14. april 2021. Æret være hans minde. 

Vi har registeret i alt 86 deltagere. 

Hermed vil vi gå til dagsordenen: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Bestyrelse og direktionens beretning 

3. Årsrapport 2020 

4. Indkomne forslag: 

 

Intet 

5. Meddelelser vedrørende valghandling 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

 

1. Valg af et medlem og en suppleant i hhv, kreds i og 3. 

 

Kreds i: René Johansen (modtager genvalg) 

 

Kreds 3:Claus Buelund (modtager genvalg) 

 

2. Valg af to medlemmer og to suppleanter udpeget af det samlede repræsentantskab. 

 

På valg er Anton Bro (modtager genvalg) 

 

Karl Anders Kvist (modtager genvalg) 

7. Valg af revisor 

8. Evt. 



Ad. 1: Valg af ordstyrer 

Anton foreslog Niels Brøndsted som ordstyrer, som blev valgt uden modkandidater. 

Niels konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da der er er udsendt indkaldelse til 

Generalforsamlingen pr. mali d. 29. marts 2021. Endvidere er der annonceret tilmelding til 

generalforsamlingen på selskabets hjemmeside "jyskenergi.dk/om-os/repræsentantskab". 

Generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da i alt 86 repræsentantskabsmedlemmer har tilmeldt sig. 

En webbaseret generalforsamling er ikke beskrevet i vedtægterne, men der var ikke indvendinger mod at 

afholde Generalforsamlingen og denne er således beslutningsdygtig for alle punkter på dagsordenen. 

Niels orienterede også deltagerne om forlængelsen af Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 393 pr. 7. 

april 2020 § 8, hvoraf det fremgår: "Det centrale ledelsesorgan kan beslutte, at generalforsamlingen alene 

afholdes elektronisk uden adgang ti/fysisk fremmøde, dvs, som en fuldstændig elektronisk 

generalforsamling, Jf. selskabslovens § 77, stk. 2, 1. pkt., uanset at dette ikke er vedtaget og optaget i 

selskabets vedtægter". 

Niels orienterede herefter deltagerne om muligheder for at stille spørgsmål gennem Teams applikationen. 

Herefter blev ordet givet tilbage til formanden 

Ad. 2: Bestyrelse og direktionens beretning (Beretning gengives i sin helhed) 

Formand Anton Bro 

2020 blev et meget specielt år, og væsentligt anderledes, end vi havde forudset. Coronapandemien ramte 

Danmark i marts måned og påvirkede hele samfundet og måden vi omgås hinanden og driver virksomhed 

på. 

Vi afholdte generalforsamlingen sidste år på TEAMS, og forventede på daværende tidspunkt at tingene ville 

blive normaliseret i 2. halvår 2020. Vi fik afholdt valghandling i august måned som et fysisk møde, med 

behørig afstand, og alle sikkerhedsmæssige restriktioner overholdt. Vi var alle overbeviste om, at vi også 

kunne afholde repræsentantskabsmøde i oktober måned som et fysisk møde. Dette blev desværre ligeledes 

afholdt på teams men fungerede tilfredsstillende. 

Nu er det 13,5 måned siden landet blev lukket ned første gang, og vi kan nu skimte lys for enden af 

tunnelen. Vaccinations programmet er lidt forsinket, men det tyder på, at efter sommerferien er 

forholdene mere normaliseret. 

Da Coronaen ramte landet blev størstedelen af medarbejderne sendt hjem for at arbejde. Der var en 

imponerende fleksibilitet og et godt beredskab i Jysk Energi. Hurtigt blev der etableret hjemmearbejds-

pladser og nye procedurer blev indført så forretningen kørte videre uden væsentlige gener for kunderne. 

Forretningen Jysk Energi har ikke været meget påvirket af Corona pandemien - der er fortsat behov for el 

og fiber. 

Finansielt resultat 

Årets resultat ender på 84,6, mio. kr. efter skat og et driftsresultat på 78,6 mio. kr. Det er bedre end budget 

og skyldes i høj grad en positiv kundeudvikling og øget forretningsomfang. Alle selskaberne har klaret sig 



godt i 2020 og opnåede samlet set et meget tilfredsstillende resultat. Vi er specielt glade for 

driftsresultatet, der viser en sund drift af vores selskaber. 

Resultatet er lavere end for rekordåret 2019, men stadigvæk blandt de bedste resultater selskabet har 

leveret. 

Alt i alt endte 2020 med at blive et finansielt meget tilfredsstillende år. Der har været virkeligt travlt i alle 

forretningsområder. Herudover har Vindmøllerne i Nissum Bredning igen bidraget til det positive resultat. 

Investeringer i værdipapirer fik i 2020 lidt af en rutsjebanetur. Vi har fastholdt vores investeringsstrategi 

med at følge markedet og med en god spredning både geografisk, branchemæssigt og med fordelingen 

mellem aktier og obligationer. Da det Økonomisk så værst ud med pandemien i foråret, havde Jysk Energi 

tabt næsten 100 mio. kr. på værdipapirerne. Resten af året rettede de sig, så de ved årets udgang gav et 

positivt afkast på ca. 35 mio. kr. 

Forretningsområder 

De enkelte forretningsområder har alle præsteret tilfredsstillende og Lars vil senere gennemgå de 

Økonomiske nøgletal og kommentere mere på disse. I 2020 er der implementeret nye 

Økonomistyresystemer som har givet udfordringer internt, og har krævet ekstra indsats af mange 

medarbejdere. Systemet kører nu, og vi forventer at kunne drage nytte af blandt andet bedre 

afra pporteringssystemer fremadrettet. 

Jeg vil gerne fremhæve et par centrale områder fra 2020: 

NOE NET (monopoldelen): Har givet underskud som følge aftarifnedsættelsen. 

Vores Net-selskab er kendetegnet ved en meget høj forsyningssikkerhed, lave tariffer og vi ser det som et 

veldrevet kerneområde. Da vi er et monopol selskab er indtægtsrammer fastsat af Forsyningstilsynet. Dette 

stiller selvfølgeligt høje krav til overvågning og dokumentation i forhold til konkurrencedygtig drift og "ikke-

diskriminerende" adfærd. 

Alle ledninger og kabler er gravet ned og alle målere er udskiftet, så de er elektroniske og fjernaflæste. Det 

kan derfor siges, at dette forretningsområde er godt rustet til fremtiden og til styring af fremtidens 

elforbrug. 

Jysk Energi (Elhandel): 2020 blev året hvor kundeudviklingen vendte for private el-kunder. Gennem mange 

år har Jysk Energi lidt under useriøse el-sælgere, der hvert år lykkes med at narre flere tusinde kunder til at 

skifte el-leverandør. Denne udvikling er desværre ikke slut. Heller ikke selv om Forbrugerombudsmanden 

har politianmeldt flere af el-leverandørerne. Hos Jysk Energi oplever vi heldigvis, at relativt mange kunder 

kommer tilbage, når det går op for dem, at de har skiftet væk fra Jysk Energi. Derudover har Jysk Energi 

oplevet stor fremgang i kunder udenfor eget område, hvor nicheprodukter til specielt solcellekunder og 

boligforeninger har været en succes. I 2020 steg el-salget til erhvervskunderne også øget. Samlet set blev 

der solgt 1.178 GWh - Det er rekord i selskabets historie og svarer til ca. 3,5% af Danmarks samlede 

elforbrug. 

Jysk Energi Teknik: Udskiftning af de sidste elmålere blev afsluttet i 2020, men det er primært arbejde med 

tilslutning af VE anlæg, der har givet stor travlhed i Jysk Energi Teknik. Jysk Energi Teknik er kendt for høj 
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faglig kompetence og vælges oftere og oftere som servicepartner - også uden for forsyningsområdet. 

FIBERNET: 2020 blev også et godt år for vores fiberforretning. Vi overtog selskabet Fiberbackbone og har 

nu integreret selskabet og medarbejderne 100% i koncernen. 

På fiberområdet har der været virkeligt travlt. Aldrig tidligere er der koblet så mange nye kunder til 

fibernettet på et år. Ca. 1.700 nye private kunder har fået hurtigt internet leveret på Jysk Energis fiber. 

Dette skyldes både, at der har været travlt med udrulningen i nye områder, men også at efterspørgslen 

efter et hurtig Internet har været stigende på grund af hjemmearbejde og hjemmeskole. 

2020 var også året hvor konkurrencen på fiberudrulningen i vores område blev intensiveret. Et selskab 

startede i 2020 med at udrulle fiber omkring Gudum/Fabjerg og i Lemvig By. Vi har taget udfordringen op, 

og omprioriteret vores udrulningsplan. Vi ønsker at sikre fiberforbindelser til vores andelshavere. 

Vi forventer, at >98% af andelshaverne får mulighed for tilkobling til fibernettet inden sommerferien 2023 

Der er desuden lavet aftale med 2 udbydere på vores infrastruktur i sommerhusområdet Vejlby/Vrist. I 

2021 forventes et lokalt firma at kunne tilbyde fiber / Tv løsninger. Dette er første lille skridt mod en åbning 

af fibernettet - noget Lars vil vende tilbage til senere. 

Kompetence - bestyrelse og repræsentantskab 

Som tidligere omtalt er der fokus på god selskabsledelse, og vi følger fortsat alle 15 anbefalinger fra Dansk 

Energi. Vi igangsatte sidste år et arbejde for at kompetenceafklare og opstille forventninger til bestyrelsen 

og derved indirekte også til repræsentantskabet. Det er ikke tanken, at vi alle skal have alle kompetencer, 

men vi skal være bevidste om, hvordan vi som hold får dækket alle områderne, så vi  fællesskab kan 

bidrage bedst muligt. Flere selskaber udpeger eksempelvis enkelte bestyrelsesmedlemmer udenfor 

repræsentantskabet, men vi forventer at kunne dække behovet for kompetencer blandt 

repræsentantskabsmedlemmer. Claus og Rene gennemgår undersøgelsen senere. 

FN verdensmål 

FN har defineret 17 verdensmål og Jysk Energi har igen valgt at sætte fokus på 6 af FN verdensmål. Det er 

en god måde at foretage systematisk afrapportering af mere "bløde" områder og vores sociale ansvar - 

CS R. 

Som I også kan se, er det også et gennemgående tema i årsrapporten, som I vil får udleveret i fysisk format, 

når vi mødes næste gang. Jeg vil i dag ikke gennemgå vores 6 mål detaljeret, men I opfordres til at læse i 

årsrapporten 

Strategiarbejde 

På repræsentantskabsmødet i efteråret blev I præsenteret for en opdateret vision og mission for Jysk 

Energi 

Jeg vil gerne gentage visionen og missionen som blev præsenteret på efterårsmødet 

Visionen for Jysk Energi: 

Vi sikrer en stærk energi-, tele- og forsyningsvirksomhed forankret i Vestjylland 

I forhold til tidligere har vi nu direkte præciseret, at vi ønsker at være forankret i Vestjylland 
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Missionen for Jysk Energi: 

Vi skaber og synliggør fordelene ved at være andelshaver og kunde i Jysk Energi 

Vi skal sikre, at vores ejere er bedst tjent med at være kunde hos Jysk Energi. Som tidligere nævnt er det i 

vores optik en forudsætning for, at vi har en berettigelse som selvstændigt forsyningsselskab på langt sigt. 

I 2020 har net-selskabet NOE Net haft en af landets laveste tariffer efter tilbagebetalingen på 25 mio. kr. 

Det er med til at sikre, at området bliver mere attraktivt at bo i, og ikke mindst drive virksomhed i. Det er 

sjældent noget, der bemærkes af private beboere, men for erhvervsdrivende gør det en reel forskel. 

Selv om Jysk Energi ikke blev hårdt ramt af pandemien, har vores område og ejere i den grad mærket 

konsekvenserne af nedlukningen i foråret. Virksomheder, kultur- og idrætsforeninger blev fra den ene dag 

til den anden lukket. I den sammenhæng besluttede bestyrelsen at lave en ekstraordinær udlodning på 3 

mio. kr. for at gøre vores til, at der også er et rigt forenings- og kulturliv i Nordvestjylland efter Corona. 

Pengene blev udloddet til 99 forskellige foreninger - store som små - og stort set alle ansøgere fik helt eller 

delvist, hvad de søgte. Herudover blev der som de tidligere år udloddet 1,2 mio. kr. via Sponsorpuljen til 

kultur og foreningslivet. Alt i alt noget, der ikke er gået ubemærket hen og som har gjort en forskel lokalt. 

Udlodning 2021 

I bestyrelsen og i repræsentantskabet besluttede vi  efteråret at nedsætte tariffen med 25 mio. kr. igen for 

2021. Det er allerede indført og kan ses på jeres elregninger hver måned. I lighed med sidste år, har vi dog 

også afsat et beløb i regnskabet til det vi kalder "Regional udvikling", I alt er der Ca. 3 mio. kr. i den pulje, 

som bestyrelsen ønsker at udlodde. Under Evt, vil vi afholde en vejledende afstemning om, hvordan 

midlerne skal fordeles. Mulighederne er: 

- Kultur og fritidslivet 

- Elnet tariffer 

- Reduceret pris på fibernet 

Afslutning 

Kendetegnende for Jysk Energi er veldrevne forretningsområder med fokus på at skabe værdi og løbende 

effektivisere driften. Jeg vil gerne rose hele organisationen for at have den Ønskede fokus på værdiskabelse 

og fleksibilitet, som skal sikre den fortsatte udvikling af de enkelte forretningsområder. Jeg vil gerne rette 

en stor tak til alle medarbejdere for den store indsats i 2020, og specielt den store fleksibilitet under 

Corona pandemien. 

Jeg vil gerne runde af ved at takke repræsentantskabet for gode og konstruktive møder og input i 2020. 

Desværre blev en del møder og arrangementer aflyst. Men det er altid godt at have noget til gode - et 

arrangement i Musikteateret og ekstra god forplejning. 

Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde og gode diskussioner i 2020—

samt en stor tak til Lars for hans indsats. Vi ser frem til at kunne mødes fysisk og til mere normaliserede 

forhold igen. 

Inden ordet blev givet videre Lars gennemgik Claus I René resultatet af det udsendte spørgeskema omkring 

repræsentantskabets kompetencer, hvorefter det blev konkluderet, at de nødvendige kompetencer for at 



stille et stærkt hold er tilstede i det samlede repræsentantskab. Dog vil der blive set på mulighed for 

uddannelsesforløb for såvel repræsentantskab som bestyrelse. 

Lars Naur: 

Med udgangspunkt i Antons beretning, vil jeg dykke lidt dybere ned i et par forretningsområder og de 

udfordringer, vi har, inden vi går til gennemgangen af regnskabet for 2020. 

Jeg starter med fibernettet, som har fyldt virkeligt meget det seneste år. 

Der er udgravet fiber til Ca. 4000 husstande og deraf har knap halvdelen bestilt et internet produkt. Et tal 

der erfaringsmæssigt stiger i løbet af den kommende tid. For hele vores område har over 50% af alle 

husstande valgt at få Internet via Jysk Energis fiberkabler, hvor det lader sig gøre. Det er faktisk rigtig flot 

sammenlignet med andre områder, selv om jeg personligt har svært ved at forstå, at tallet ikke er endnu 

højere. 

Jeg har i løbet af det sidste år fået flere spørgsmål om, hvornår Jysk Energi åbner fibernettet for andre 

udbydere end Altibox. Det er et rigtigt godt spørgsmål, og noget som specielt vores fiberchef Ole Bjerre og 

jeg bruger meget tid på. Reelt set er fibernettet allerede åbent for alle udbydere, men for at en ny 

internetleverandør kan skabe en forretning i at opsætte det nødvendige udstyr for at levere internet og ty 

til kunderne, kræver det stor tilslutning i et område, fordi udstyret der skal bruges, er relativ dyrt. Indtil 

videre er vi kun lykkes med dette i sommerhusområderne Vejlby, Vrist og Langerhuse, hvor Langertech har 

lejet sig ind på vores fiber, når denne anlægges i løbet af 2021. 

Vi vil også gerne kunne tilbyde et åbent fibernet i resten af området. Vælger vi fx at åbne nettet via Norlys' 

platform, Open Net, vil der kunne vælges frit mellem flere leverandører. Det en mulighed, som vores 

naboer hos Thy Mors Energi har valgt. Udfordringen med denne løsning er, at alt det udstyr, der pt. er 

installeret i vores net hos vores kunder, vil skulle udskiftes. Dvs., at vi skal besøge næsten 15.000 husstande 

og skrotte relativt nyt udstyr. Noget der vil koste et større 2-cifret mio. beløb. Derudover vil vi skulle 

allokere vores teknikere til at lave udskiftningen, alt imens vi gerne vil grave ud til nye områder. 

I den ideelle verden åbner vi nettet med det udstyr, der allerede er installeret. Det er også netop den 

løsning vi arbejder på, så vi kan tilbyde valgmuligheder, uden at skulle skifte alt udstyr på én gang. Alt andet 

lige bør det også give de laveste omkostninger til kunderne. 

Når vi er ved fiberforretningen, har vi brugt 2020 på at integrere Fiber Backbone i Jysk Energi. Alt i alt en 

opgave, der er forløbet som forventet, men også noget, der har medført visse ændringer hos både Jysk 

Energi og Fiber Backbone. Det har ikke været den mest heldige timing ift. nedlukningen med 

hjemmearbejde, men det går fremad. 

Fiber Backbones forretningsområde er foruden et serviceselskab primært fokuseret på udlejning af 

erhvervsfiber til virksomheder og kommuner. Senest har vi lavet en aftale om en fiberforbindelse fra 

Hanstholm til Esbjerg i samarbejde med Thy Mors og Norlys. Et rigtig godt eksempel på, hvad den 

infrastruktur, som blev anlagt under Midt Vest bredbånd, kan bruges til. 

I Energiforretningen er kundeudviklingen vendt for første gang de sidste 10 år, hvilket vi er meget stolte af. 

Udover landets bedste kundeservice - noget vi har vist længe, men som nu også bliver anerkendt med den 

bedste Trustpilot score blandt alle landets elhandlere, - har vi også introduceret nye innovative produkter, 

som har bidraget til den gunstige udvikling. Her tænkes specielt på køb af solcellestrøm - noget kun ganske 



få elselskaber kan håndtere. I det nye år kommer der til at være et øget fokus på ladestandere og løsninger 

til ladning af elbiler. 

I net- og teknikforretning har der været travlt med VE tilslutning, og det bliver der helt sikkert også i de 

kommende 11/z  år. Derefter er det uvist, hvad der kommer til at ske, da der endnu engang er nye regler på 

området på vej. Som det ser ud i dag, kommer producenter til at betale for at blive og være tilsluttet 

elnettet. Vores netchef, Per Strøm Kristensen, bruger rigtig meget tid på det politiske arbejde i den 

henseende, så de endelige regler ikke ender med at være til ugunst for vores områdes forbruger og 

producenter. 

Derudover er der endnu engang en lang række nye bekendtgørelser på vej, der skal regulere, hvordan vi 

driver og ikke mindst tariferer kunderne for brugen af elnettet. Det undrer mig fortsat, at Forsyningstilsynet 

kan sidde i Frederikssund og tro, at de er bedre til at drive elnettet og varetage forbrugernes interesser, 

end vi er. Selv om vi har en af landets laveste tariffer, mener de fortsat, der er brug for yderligere 

regulering, så vi ikke snyder forbrugerne. Den øgede bureaukratisering er noget der i sidste ende kommer 

til at koste elforbrugerne dyrt, men som nok giver rådgiverne kronede dage. 

Inden jeg går til regnskabsaflæggelsen, vil jeg give en kort status på de investeringer og aktiviteter, vi har i 

Jysk Energi Invest. 

Nissum Bredning Vind er hjørnestenen. Møllerne kører fantastisk og er den primære driver i vores 

investeringsselskab. Sidste år producerede møllerne 119 mio. Kwh, hvilket gav et overskud på 32,3 mio. kr., 

hvoraf knap 15 mio. kr. tilfaldt Jysk Energi Invest. 

Som nogen af jer nok har bemærket i pressen, er der endnu en mølle på vej i Thyborøn, hvor den gamle 

Envision mølle har stået. Sammen med Nissum Bredning Vindmøllelaug har vi fået tilladelse til at rejse 

endnu en mølle af samme type som de Øvrige møller. Jysk Energis ejerandel bliver på 25%, hvilket betyder, 

at der bliver plads til endnu flere private investorer fra Lemvig Kommune. I alt har ca. 1400 investeret i den 

nye mølle, hvilket vidner om en fantastisk lokal opbakning til projektet. 

FastSpeed er en strategisk investering i en Internet udbyder, som efterhånden er ved at slå sig fast på det 

danske marked. Indtil videre har FastSpeed fået næsten 60.000 kunder på under to år. Det har vendt op og 

ned på markedet. Af de årsager jeg beskrev ovenfor, har vi endnu ikke været i stand til at få FastSpeed ind 

på vores net fibernet, men det er klart ambitionen. 

I vores biogasselskaber, DBC Invest og Danish Bio Commodities, er vi gået sammen med Vestjyllands Andel 

og LEE om investeringer i grøn gas og certifikater. Indtil videre er der investeret i 4 biogasanlæg og ansat 6 

medarbejdere. De første grønne certifikater er solgt. I landbrugsbranchen og specielt blandt 

biogasanlæggene er der taget godt imod DBC, så det er et område, vi forventer os meget af i de kommende 

ar. 

Sidst men ikke mindst arbejder vi med etableringen af solceller. Af samme årsag købte vi sidste år en gård 

ved Høvsøre, hvor vi er i gang med myndighedsbehandling ift. tilladelse til opsætning af solceller. Om 

projektet ender med at blive til noget, afhænger i høj grad af elpriserne, de nye net-tilslutningsregler og 

markedet generelt. Indtil videre er gården og jorden udlejet. 

Forventninger til 2021 

Med det gode resultat for Jysk Energi AMBA i 2020, er det vores forventning, at NOE Net også i 2021 vil 

have en af Danmarks laveste tariffer til glæde for området. Fiberudrulningen vil fortsætte, da der 
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planlægges investeringer på op mod 75 mio. kr. i nyetableret fibernet. De nye tilslutningsregler for VE 

kommer til at ændre måden som NOE Net og Jysk Energi Teknik arbejder på, ligesom det kan få en stor 

betydning for Jysk Energis egne planer om investering i VE-anlæg. 

Trods den usikkerhed der fortsat er i forhold til Coronapandemien, er Jysk Energi er godt rustet til et 

spændende 2021 og året er også startet pænt, hvilket jeg vender tilbage til efter regnskabsaflæggelsen. 

Ad 3. Årsrapport 

Gennemgang af regnskabet ved Lars 

Slides ligger på www.jyskenergi.dk 

Hovedoverskrifterne var: 

Koncernen har i 2020 realiseret en omsætning på 736 mio. kr., hvilket er ca. 11% højere end året før. Den 

højere omsætning er primært et udtryk for en vækst i Teknik, Fibernet og Energiforretningen. Faldende 

elpriser har trukket den modsatte retning, men er opvejet af væksten. 

Årets resultat blev på 84,7 mio. kr. efter skat, hvilket betragtes som meget tilfredsstillende. 

Overskudsdisponering på 26,5 mio. kr. blev godkendt. De 25 mio. kr. er tidligere disponeret til 

tarifnedsættelser, mens de resterende overgår til puljen for regional udvikling. 

Efter et par uddybende spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt 

Ad 4. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

Ad 5. Meddelelse vedrørende valghandling 

Anton orienterede kort om afgående repræsentantskabsmedlemmer og takkede for indsatsen. De enkelte 

repræsentantskabsmedlemmer vil blive kontaktet efterfølgende af Agnete: 

Kreds i 

Finn Westergaard 

Leif Lauridsen 

Søren Enevoldsen 

Kreds 3 

Benedicte Hjerl Carstensen 

Ole Schøler 

Flemming Jensen 
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Klaus Noe 

Herefter blev der bud velkommen til de nye medlemmer; 

Kreds i 

Mogens Wiese 

Peter FrØjk 

Charlotte Rosenkilde Sørensen 

Kreds 3 

Karen Touborg 

Karsten Vinther Iversen 

Erling Lisby 

Paul Paulsen 

Kreds 4, distrikt 25 

Indtrådt som suppleant efter Jens Chr. Søgaard: Mikael Houlind 

AD. 6: Valg af medlemmer og Suppleanter 

Niels Brøndsted gennemgik valgreglerne og vedtægterne på området. Som noget nyt blev valget afviklet 

elektronisk via systemet Electionrunner. Der var ingen indvendinger fra repræsentantskabsmedlemmerne. 

I kreds 1 blev Rene Johansen genvalgt og Ove Jens genvalgt til suppleant uden modkandidater 

I kreds 3, var der kampvalg mellem Linda Rønn, Karl Anders Kvist og Claus Buelund 

I første valgrunde fik Linda Rønn færrest stemmer, hvorefter anden valgrunde blev afviklet mellem Karl 

Anders Kvist og Claus Buelund. Her fik Claus Buelund 12 stemmer mod 11 stemmer til Karl Anders Kvist. 

Claus Buelund blev lykønsket med valget i kreds 3. 

I det samlede repræsentantskab var Anton Bro, Linda Rønn og Karl Anders Kvist på valg til to poster. 

Stemmerne fordelte sig således: 

Anton Bro 67 stemmer 

Karl Anders Kvist 31 stemmer 

Linda Rønn 39 stemmer 

Anton Bro og Linda Rønn fik flest stemmer og blev lykønsket med valget. 



Karl Anders Kvist bliver suppleant for Claus Buelund, mens Albert Jensen fortsætter som suppleant for 

Anton Bro. 

Bestyrelsen har til opgave at udpege en suppleant for Linda Rønn, da der ikke var opstillet en kandidat. 

Ad. 7: Valg af revisor 

På vegne af bestyrelsen indstilles der til, at EY vælges, hvilket blev enstemmigt vedtaget. 

Ad. 8: Evt. 

Niels orienterede om de kommende møder 

Herefter var der en vejledende afstemning omkring anvendelsen af 3 mio. kr. afsat til Regional Udvikling. 

Valget stod mellem støttepuljer til kultur- og foreningslivet, rabat til fibernetkunderne eller yderligere 

ta rifnedsættelser. 

Afstemningen gav følgende resultat: 

Puljemidler 41 

Tariffer 12 

Fibernet 16 

Herefter tog Anton ordet og takkede for repræsentantskabet for inputs, som han forventede bestyrelsen vil 

tage til efterretning. Afslutningsvist takkede han for en god generalforsamling omstændighederne til trods. 

Der var flere positive tilbagemeldinger på chatten. 

Således passeret 

Niels Brøndsted 

Dirigent 
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