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                                Egebjerg 9. oktober 2021 

 

Invitation til ekstraordinær generalforsamling i Egebjerg Nærvarme, som afholdes i Egebjerg Kultur og 

Forsamlingshus(Bondestuen) tirsdag den 26. oktober kl. 18 

 

Hvorfor skal jeg til ekstraordinær generalforsamling? 

 

Som det blev nævnt på den ordinære generalforsamling, så har Odsherred Forsyning tilbudt Egebjerg Nærvarme, 

at de kan overtage driften og lægge Egebjerg Nærvarme ind under Odsherred Forsynings varme aktiviteter. 

 

Bestyrelsen har undersøgt muligheden nærmere med advokat bistand, og en enig bestyrelse anbefaler, at vi lader 

Egebjerg Nærvarmes aktiviteter og ejendom overtage af Odsherred Forsyning  og herefter nedlægger Egebjerg 

Nærvarme AMBA. 

 

Bestyrelsen synes overdragelsen giver mening for Odsherred Forsyning er en større aktør indenfor fjernvarme i 

Odsherred og det giver nogle fordele for jer som forbrugere.   

 

De 3 primære grunde er: 

1. Odsherred Forsyning kan drifte på en anden måde og derved sandsynligvis give en billigere pris på 

varmen i de kommende år. Hvor meget og hvor længe afhænger af markedet. Odsherred Forsynings 

takstblad gennemgås på generalforsamlingen. 

2. Det vil gøre driften af værket mere sikker, da værket ikke vil være baseret på frivillig arbejdskraft, men på 

fuldtidsansatte, der har ansvaret for flere værker i området. 

3. Odsherred Forsyning har kapital til at lave anlægsinvesteringer der kan give fordele for værket fremover. 

 

I praksis vil du som forbruger ikke opleve nogen forandringer bortset fra, at du når, overdragelsen er effektueret 

skal kontakte Odsherred Forsyning, når du har spørgsmål til dit varme vand eller opvarmning af huset. Det er i dag 

allerede Odsherred Forsyning der står for administrationen af Egebjerg Nærvarme. 

 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at indgå vedlagte overdragelsesaftale med 

Odsherred Varme A/S med skæringsdato 31.12.2021, vedrørende overdragelsen af Egebjerg 

Nærvarme til Odsherred Varme A/S 

4. Beslutning om opløsning af Egebjerg Nærvarme a.m.b.a. når pkt. 3 er gennemført 

5. Valg af likvidatorer 

 
Den samlede overdragelsesaftale kan findes på https://www.egebjergonline.com/naervarme  
 
Odsherred Forsyning deltager på mødet og Egebjerg Nærvarme byder på en forfriskning. 
 
Vel mødt! 

https://www.egebjergonline.com/naervarme

