
 

Docunote 718442 Side 1 af 13 

Kolding, den 2. december 2020 
LABB/nieb 

 

 
R E F E R A T 

 
Art Repræsentantskabsmøde - 03 
 
 
Tid/Varighed Onsdag den 25. november 2020 kl. 15.30.  

 
 
Sted  Vingstedcenteret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten 
 
 
Til Repræsentantskabet (120 medlemmer + 2 medarbejdervalgte medlemmer) 
 
 
Deltagere 96 repræsentanter 
 24 afbud 
   2 udeblevet 
 
 
Bemærkninger  
 Pressen var ikke repræsenteret på repræsentantskabsmødet.   
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Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Aktuel information fra bestyrelsesformand og administrerende direktør 

4. Orientering om det kommende års budgetter for TREFOR El-net A/S, TREFOR Vand  
           A/S og TREFOR Varme A/S 

5. Orientering om strategi og risikostyring 

6. Behandling af indkomne forslag 
          (punktet bortfalder, da der ikke er indkommet forslag til behandling) 

7. Fastlæggelse af det kommende års ordinære møder: 

 Ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. april 2021 kl. 15.30 
 Temamøde torsdag den 30. september 2021 kl. 15.30 
 Ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 30. november 2021 kl. 15.30 
 

8. Næste møde  

9. Eventuelt 
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1. Valg af dirigent 

 

INDSTILLING 

 
Bestyrelsen indstiller selskabets advokat Jon Stefansson fra Andersen Partners. 
 
 
REFERAT 
 
Bestyrelsesformand Anders Skovdal bød velkommen til mødet og bragte selskabets 
advokat Jon Stefansson fra Andersen Partners i Kolding i forslag som dirigent. 
 
Der var ingen andre kandidater. 
 
Jon Stefansson blev valgt. 
 
Vingstedcenterets Corona-vært orienterede om de særlige Corona-restriktioner for mødet.  
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2.  Godkendelse af dagsorden  

 

Dagsorden  

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Aktuel information fra bestyrelsesformand og administrerende direktør 

4. Orientering om det kommende års budgetter for TREFOR El-net A/S, TREFOR Vand  
A/S og TREFOR Varme A/S 

5. Orientering om strategi og risikostyring 

6. Behandling af indkomne forslag 
(punktet bortfalder, da der ikke er indkommet forslag til behandling) 

7. Fastlæggelse af det kommende års ordinære møder: 

Ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. april 2021 kl. 15.30 
Temamøde torsdag den 30. september 2021 kl. 15.30 
Ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 30. november 2021 kl. 15.30 
 

8. Næste møde  

9. Eventuelt 

 
 
INDSTILLING 

 

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende ovenstående dagsorden. 
 
 
REFERAT 
 
Dirigenten fastslog mødets lovlighed og at dagsordenen var i overensstemmelse med 
vedtægterne. 
 
Repræsentantskabet godkendte dagsordenen. 
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3. Aktuel information fra bestyrelsesformand og administrerende direktør  
 

Der orienteres mundtligt på mødet.  

 
 

INDSTILLING 
 

Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen til efterretning. 
 
 
REFERAT 
 
Bestyrelsesformanden orienterede om følgende udvalgte aktuelle emner:  
 

 Corona-situationens betydning for EWII og for de internationale aktiemarkeder.  

 Bestyrelsens evaluering af den nuværende strategi og drøftelse af videreudvikling af 
flere indsatser i koncernstrategien. 

 Varmepumper på abonnement til private kunder og EWIIs køb af varmepumpe- 
virksomheden FyrFyret.  

 Udfordringerne med koncernens indtægtsrammer set i relation til udviklingen af 
koncernens infrastruktur og øgede investeringer.  

 Samarbejde med kommunerne om infrastrukturudvikling på tværs af 
Trekantkommunerne.  

 EWIIs indsats for at skabe ordentlighed i branchen og komme problemstillingen med 
elsælgere, der benytter uhæderlige metoder til livs.  

 Et kig på periodehjulet for 2021 i repræsentantskabet, hvor drøftelserne om det 
næste valg starter op og hvor eventuelle forslag til ændringer i vedtægter og 
valgregler skal behandles. 

 
Afslutningsvist takkede formanden repræsentantskabet for den store fleksibilitet i 
forbindelse med afviklingen af møderne i 2020. Formanden glædede sig over at EWII, som 
et af de eneste energiselskaber i Danmark, er lykkedes med at gennemføre alle 
repræsentantskabsmøder rettidigt i år.  
 
 
Adm. direktør Lars Bonderup Bjørn orienterede om følgende aktuelle forhold i 
virksomheden:  
 

 2020 har været præget af mange store driftshændelser, hvilket har afprøvet 
koncernens beredskabsorganisation flere gange.  

 Håndtering af Corona-situationen hos EWII hen over 2020 herunder den indførte 
kreditforsikring.  
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 Det er lykkedes at sætte en dagsorden i medierne med fokus på at komme 
elsælgere, der benytter uhæderlige tricks, til livs. Tv-programmet ”Kontant” sendte 
den 11. november en udsendelse om de beskidte metoder energiselskabet 
”Velkommen” benytter. EWII har politianmeldt Velkommen og Nordstrom. Vores 
ønske er at trænge igennem til myndighederne, så loven kan blive strammet op. 

 EWII deltog i Klimaappellen, hvor 139 erhvervsfolk, forskere og politikere rettede 
klimaappel til Regeringen med ønske om at få mere lederskab og handlekraft i 
forhold til indsatserne vedrørende klimaet.  

 Den netop gennemførte medarbejdertilfredshedsundersøgelse havde en høj 
svarprocent på 96% og viste, at arbejdsglæde i EWII fortsat ligger på et meget højt 
niveau (index 76) i forhold til det private arbejdsmarked (index 71).  

 EWII har indgået en aftale med Spirii, så EWII kan forhandle Spiriis ladestandere til 
private. Lige nu testes konceptet og derefter forventes det at tilbyde privatkunder et 
koncept med køb og installation af ladestander plus et månedligt abonnement til 
support, drift og vedligehold af ladestanderen.  

 EWII deltager igen i år i innovations-programmet Urbantech, der matcher startup 
virksomheder fra hele verden med de fire partnere i programmet: Realdania, COWI, 
Velux og EWII. EWII har samarbejdet med det spanske firma Linc, den danske 
virksomhed Climaid, og den norske virksomhed InfoTiles. 

 Status på udrulningen af Fiber-i-alt-til-alle.  

 Fiberbredbånd har god kundetilgang, men er i hård konkurrence på fibernettet. 
Erhvervskunderne er solgt til Global Connect.  

 Varmeselskabet er præget af at det har været et varmere år end sædvanligt 

 Elnetselskabet er udfordret af indtægtsrammerne i relation til de nødvendige 
investeringer.  

 Vandselskabet arbejder med etableringen af det nye vandværk i Middelfart. 

 Elsalg fastholder kunderne på et fornuftigt niveau og har oplevet kundetilgang 
ovenpå indsatsen imod uærlige elsælgere.  

 Overtagelsen af FyrFyret er gået planmæssigt og selskabet overgår til navnet ”EWII 
Varmepumper”. 

 Orientering om udviklingen i EWII Invest. 

 
Herefter var der en god debat med mange spørgsmål og svar i plenum.  
 
Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.  
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4. Orientering om kommende års budgetter for TREFOR El-net A/S, TREFOR Vand  
    A/S og TREFOR Varme A/S 
 

I henhold til vedtægternes punkt 8.5 skal repræsentantskabet på det ordinære 

repræsentantskabsmøde i november orienteres om det kommende års budgetter. 

 
Budget 2021 for nedenstående selskaber fremgår af det samlede budget 2021 for EWII 

Koncernen i bilag 10.01: 

 

- TREFOR El-net A/S 

- TREFOR Varme A/S 

- TREFOR Vand A/S 

 
Bestyrelserne i TREFOR El-net, Vand og Varme har på deres bestyrelsesmøder godkendt 

budgetterne og prisfastsættelserne for 2021. Koncernbestyrelsen tog orienteringen om 

disse budgetter og priser til efterretning på moderselskabets bestyrelsesmøde den 10. 

november 2020.  

 
 
INDSTILLING 
 
Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen om budgetterne til efterretning. 
 
 
REFERAT 
 
Økonomidirektør Olaf Spliid orienterede om det kommende års budgetter for 2021 for 
TREFOR El-net A/S, TREFOR Vand A/S og TREFOR Varme A/S samt prissætningen for 
2021. 
 
Et repræsentantskabsmedlem spurgte om beslutningen om at TREFOR Varme opkræver 
forrentning af indskudskapitalen i en omkostningsneutral løsning for varmekunderne idet 
opkrævningen til henlæggelser samtidig fjernes, var en repræsentantskabsbeslutning. Olaf 
oplyste at det var en bestyrelsesbeslutning, som repræsentantskabet er blevet orienteret 
om. (Referatbemærkning: repræsentantskabet blev orienteret på hhv. september og 
november mødet i 2019).  
 
Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.  
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5. Orientering om strategi og risikostyring 
 
Orienteringen fremlægges mundtligt på mødet.  
 
 
INDSTILLING 
 
Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen om strategi og risikostyring til 
efterretning. 
 
 
REFERAT 
 
Lars Bonderup Bjørn orienterede repræsentantskabet om fremdriften i handlingsplanerne i 
den eksisterende strategi og behovet for at videreudvikle koncernstrategien. Mange af de 
nuværende handlingsplaner er enten afsluttet eller så fremskredne, at strategien kun giver 
mening på visionsplan. Derudover er der sket væsentlige forandringer i vores omverden, 
som vi er nødt til at tage højde for.  
 
Lars orienterede om direktionens og bestyrelsens arbejde med 12 hovedspor i det 
kommende strategiarbejde.  
 
Efterfølgende orienterede Lars uddybende om risikostyring i EWII Koncernen.  
 
Orienteringen blev afsluttet efter en uddybende dialog med repræsentantskabet.  
 
Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.  
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6. Behandling af indkomne forslag 

 
Der er ikke indkommet forslag til behandling.  
 
 
REFERAT 
 
Der var intet til punktet.   
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7. Fastlæggelse af de kommende års ordinære møder 
 
 
Onsdag, 2021-04-28 kl. 15:30 Ordinært repræsentantskabsmøde  Mødesal - Kokbjerg 30 

  Årsrapport 2020 

 

Torsdag, 2021-09-30 kl. 15:30 Repræsentantskabsmøde/temamøde  Sted følger 

 

 

Tirsdag, 2021-11-30 kl. 15:30 Ordinært repræsentantskabsmøde  Mødesal - Kokbjerg 30 

   Budget 2022 

 

 

 

INDSTILLING 

 

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende ovenstående mødedatoer for 2021. 

 
 
REFERAT 
 
Repræsentantskabet godkendte mødedatoerne for 2021.   
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8. Næste møde 
 
Næste repræsentantskabsmøde afholdes onsdag den 28. april 2021 kl. 15.30 på Kokbjerg 
30, Kolding.  
 
 

 

INDSTILLING 

 

Næste møde afholdes i henhold til ovenstående.  

 
 
REFERAT 
 
Næste møde afholdes i henhold til ovenstående.   
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9. Eventuelt 
 
 
 
REFERAT 
 
Der var intet til punktet.  
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Afslutning: 
Formanden takkede for et godt repræsentantskabsmøde med god debat og mange 
spørgsmål.  
 
Formanden ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår.  
 
Mødet sluttede kl. 19.30.  
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Dirigent Jon Stefansson 
  
 


