FAQ
Vejledning med spørgsmål/svar til forbrugerne forsynet fra Viborg Varme i
forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling.
Spørgsmål
Jeg kan ikke deltage på generalforsamlingen og
ønsker at lade mig repræsentere ved fuldmagt.
Hvad gør jeg?

Svar
Du henvender dig til Viborg Varme senest
torsdag 2. september og anmoder om
adgangskort. Samtidig meddeler du Viborg
Varme, at du ønsker at delegere din stemme og
til hvem. Fuldmagtstager SKAL være
andelshaver for at kunne repræsentere dig.
Adgangskortet bliver sendt med posten til dig
personligt. Det er herefter din opgave at overlevere adgangskortet til den andelshaver, som du
har givet fuldmagt til. Navnet på fuldmagtstager vil være fortrykt på adgangskortet.
Du kan IKKE efter fristen torsdag 2.
september ændre på fuldmagten.

Kan jeg videregive min stemme, såfremt jeg
bliver syg eller på anden måde er forhindret
i deltagelse på dagen?

Det er IKKE muligt at videregive sin stemme
efter fristen torsdag 2. september. Såfremt
du ikke møder op, vil din stemme gå tabt.

Hvis jeg fortryder min afgivelse af fuldmagt
efter fristen, hvad gør jeg så?

Du kan ikke trække fuldmagten tilbage efter fristen og selv møde op for at afgive din stemme
på generalforsamlingen. Hvis du ikke ønsker at
videregive din stemme til den andelshaver, som
du har meddelt Viborg Varme er eneste
mulighed at undlade at overdrage det fysiske
adgangskort til fuldmagtstager. Herved går din
stemme tabt.

Hvor mange kan jeg repræsentere ved
fuldmagt?

I henhold til vedtægternes § 6.6 kan et medlem
repræsentere tre andre medlemmer ved
fuldmagt.

Hvor mange stemmer kan der maksimalt være
ret til på ét adgangskort?

Ét adgangskort kan maksimalt give ret til 50
stemmer; jf. § 6.5. Hertil kommer eventuelle
fuldmagter.

Kan jeg blive registreret som andelshaver?

Det er alene muligt for ejere at blive registreret
som andelshaver. Lejere kan ikke registrere
sig som andelshaver.
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Spørgsmål
Jeg er lejer og ønsker at møde på
Viborg Varmes Generalforsamling.
Hvad gør jeg?

Svar
Du skal kontakte din udlejer (privat udlejer eller
alment boligselskab) og udtrykke ønske om at
vedkommende delegerer sin stemme til dig.
Det er udlejers beslutning, om vedkommende
ønsker at delegere sin stemme til dig.
Hvis udlejeren ønsker at delegere sin stemme til
dig, er det udlejeren, der orienterer Viborg
Varme herom. Herefter modtager du et
adgangskort fra Viborg Varme inden
Generalforsamlingen.

Kan jeg anmode min udlejer om permanent at
delegere en stemme til mig?

Det er op til udlejeren at tage stilling hertil.
Viborg Varme skal modtage en liste over
delegerede stemmer fra udlejeren hver gang der
bliver afholdt en ny Generalforsamling og
administrerer ikke permanente eller delvist
permanente aftaler mellem lejer og udlejer.
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