Referat af Ekstraordinær generalforsamling i I/S Brande Elværk den 8. februar 2016 kl. 1900 på
Smagshuset, Ågade 2 i Brande.
Hele bestyrelsen fra fremmødt.
Ved indgangen var der registrering af interessenter og tildeling af stemmesedler. Der blev uddelt 82
stemmesedler, heraf 17 ved fuldmagt. Det vil sige at der var repræsenteret 82 stemmeberettigede
interessenter.
Formand Hans Ulbrichsen bød velkommen og foreslog Benny Larsen som dirigent. Benny Larsen blev valgt
med applaus.
Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet med henvisning til
vedtægterne. Derefter blev der hørt til, om alle fremmødte interessenter havde modtaget
stemmeseddel/sedler. Efter at en enkelt fik sin stemmeseddel, var alles ønsker herom opfyldt (i alt 82 jf.
ovenfor).
Eneste punkt på dagsordenen, udover ”Eventuelt”, var et fremsat forslag fra en gruppe af interessenter,
kaldet Gruppe 3. M.h.t ordlyden af det fremsatte forslag henvises til separat bilag på dette (indkaldelse til
generalforsamlingen). Det blev oplyst, at det var bestyrelsens ønske, grundet væsentligheden i
beslutningen, at der skulle være skriftlig afstemning om forslaget.
Dirigenten læste forslaget op. Derefter blev forslaget motiveret af dels formand Hans Ulbrichsen og dels
Niels Juhl Bundgaard, som repræsentant for forslagsstillerne – Gruppe 3.
Derefter var der en del indlæg og spørgsmål omkring forslaget. Essensen af både indlæg og spørgsmål var,
at de, for de flestes vedkommende, var af afklarende art omkring det fremsatte forslag, det vil sige hvad er
konsekvensen hvis forslaget vedtages, hhv. ikke vedtages.
Ove Laursen kritiserede, at forslaget var fremsat under et. Han mente det burde have været delt op i 2
dele, så der havde være mulighed for at støtte gruppe 3’s forslag, men at sige nej til salg af Brande Elværks
arealer – under alle omstændigheder.
En anden mente, at vi spildte tiden vedrørende forsøg på salg af ejendommen ved at give gruppe 3 en lang
frist til at komme med en løsning. I denne periode kan der ikke arbejdes aktivt på et salg. Holdningen var
også, at der nok ikke var store chancer for at komme ret meget over en pris på kr. 60.000 pr.
interessentbevis, når det nu var sat som nederste grænse.
Derefter var der afstemning hvor Ib Kjær Rasmussen og Kr. O Kristensen blev udpeget/valgt som
stemmetællere. Afstemningens resultat var:
For forslaget : 77 stemmer. Imod: 4 stemmer og 1 blank stemme. Forslaget blev derfor vedtaget.
Under ”Eventuelt” blev det nævnt, at vi stiler efter at afholde den ordinære Generalforsamling den 20. eller
21. juni 2016.
Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen med tak for fremmødet og den gode debat.

NB: Bemærk, at det det planlægges af afholde generalforsamlingen den 28. juni kl. 1900
på Smagshuset, Aagde 2 i Brande (der fremgår en anden dato i referatet fra den
ekstraordinære generalforsamling). Indbydelser udsendes senere.

