Nuværende tekst
1.1 Andelsselskabets navn er Borup Varmeværk
a.m.b.a. Dets hjemsted er Borup i Skovbo
Kommune.
5.1 Andelshaveres udtrædelse af Selskabet kan finde
sted med 6 måneders skriftlig varsel til regnskabsårets udløb den 31.03.
6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i
første halvdel af juni måned i Borup.
6.5 Forslag der agtes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal være indkommet senest den
1. april, for at kunne blive udsendt sammen med
indkaldelsen til generalforsamling. Forslag der
indkommer senere end 1. april men senest 14 dage
før generalforsamlingen, vil blive fremlagt.
Bestyrelsen undersøger om fremkomne forslag er i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
6.10 Det er en forudsætning for udøvelse af
stemmeretten, at der pr. 10. maj ikke henstår
uberigtigede restancer.
6.12 (sidste sætning)
Vedtægtsændringer skal, såfremt Skovbo Kommune
har stillet garanti for Selskabets gæld, godkendes af
kommunalbestyrelsen.
7.2 Såfremt Skovbo Kommune har ydet kommunegaranti for Selskabets lån, kan kommunalbestyrelsen
udpege en observatør.
8.5. (sidste sætning)
Selskabet kan ikke optage yderligere lån uden
godkendelse af Skovbo Kommune, såfremt
Selskabet har en kommunegaranti.
9.1 Selskabets regnskabsår går fra den 1. april til den
31. marts.
9.3 Selskabets årlige budget og regnskab skal, hvis
Skovbo Kommune har stillet garanti for lån,
indsendes til Skovbo Kommune, ….
10.4 Såfremt Skovbo Kommunes garantiforpligtelse
bliver aktuel, på grund af selskabets konkurs eller
anden tvangsmæssig ophør, er Skovbo Kommune
berettiget til at overtage Selskabet til ejendom, ….
§ 11 Ikrafttrædelse.
Nærværende vedtægter er endeligt vedtaget på en
ekstraordinær generalforsamling den 7. november
2000.

Tekst efter ændring
1.1 Andelsselskabets navn er Borup Varmeværk
a.m.b.a. Dets hjemsted er Borup i Køge Kommune.
5.1 Andelshaveres udtrædelse af Selskabet kan finde
sted med 6 måneders skriftlig varsel til regnskabsårets udløb den 31.12.
6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i
marts måned i Borup.
6.5 Forslag der agtes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal være indkommet senest den
1. januar, for at kunne blive udsendt sammen med
indkaldelsen til generalforsamling. Forslag der
indkommer senere end 1. januar men senest 14
dage før generalforsamlingen, vil blive fremlagt.
Bestyrelsen undersøger om fremkomne forslag er i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
6.10 Det er en forudsætning for udøvelse af
stemmeretten, at der pr. 10. februar ikke henstår
uberigtigede restancer.
6.12 (sidste sætning)
Vedtægtsændringer skal, såfremt Køge Kommune
har stillet garanti for Selskabets gæld, godkendes af
kommunalbestyrelsen.
7.2 Såfremt Køge Kommune har ydet kommunegaranti for Selskabets lån, kan kommunalbestyrelsen
udpege en observatør.
8.5 (sidste sætning)
Selskabet kan ikke optage yderligere lån uden
godkendelse af Køge Kommune, såfremt Selskabet
har en kommunegaranti.
9.1. Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar til
den 31. december, for regnskabsåret 2018 dog fra 1.
april 2018 til 31. december 2018.
9.3 Selskabets årlige budget og regnskab skal, hvis
Køge Kommune har stillet garanti for lån, indsendes
til Køge Kommune, ….
10.4. Såfremt Køge Kommunes garantiforpligtelse
bliver aktuel, på grund af selskabets konkurs eller
anden tvangsmæssig ophør, er Køge Kommune
berettiget til at overtage Selskabet til ejendom, …
§ 11 Ikrafttrædelse.
Nærværende vedtægter er endeligt vedtaget på en
ekstraordinær generalforsamling den 2. juli 2018.

