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Kolding, den 5. maj 2021 
LABB/nieb 

 
 

 
R E F E R A T 

 
Art Repræsentantskabsmøde - 01 
 
 
Tid/Varighed Onsdag den 28. april 2021 kl. 15.30.  

 
  
Sted Digitalt møde på grund af Corona-situationen  

 
 
Til  Repræsentantskabet (120 medlemmer + 2 medarbejdervalgte 

 medlemmer) 
 
 
Deltagere 102 repræsentanter var logget ind i løbet af mødet 
     8 afbud 
   12 udeblevet 
 

Pressen var repræsenteret på mødet.  
 
 
Bemærkninger På grund af Corona-situationen vil repræsentantskabsmødet blive afviklet  

 som et digitalt møde.  
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Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Beretning om virksomheden i det forløbne år samt årsrapport og forslag til 

resultatdisponering til godkendelse 

4. Aktuel information fra bestyrelsesformand og administrerende direktør 

5. Behandling af indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag) 

6. Godkendelse af proces for ændringer i vedtægter og valgregler 

7. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab 

Vederlag for 2021: Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 25. april 

2018 bortfalder punktet omkring vederlag for 2021* 

8. Valg af revisionsselskab 

9. Næste møde 

10. Eventuelt 

Pressen inviteres til at deltage i informationsmødet.  
 
 
*) På repræsentantskabsmødet den 25. april 2018 godkendte repræsentantskabet 
indstillingen om uændrede vederlagssatser for bestyrelse og repræsentantskab for den 
kommende 4-årige valgperiode fra 2019 – 2022, hvorved de nuværende faste vederlag 
samt mødehonorarer fastholdes og alene pristalsreguleres en gang om året frem til nye 
satser besluttes ved udgangen af 2022. 
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Bilagsfortegnelse 
 
Bilag 03.01 Årsrapport 2020 for EWII Koncernen 
 DocuNote 1577077 

 
 
 
 
 
Ekstramateriale 

• Årsrapport 2020 for TREFOR El-net A/S 

• Årsrapport 2020 for TREFOR Vand A/S 

• Årsrapport 2020 for TREFOR Varme A/S 

• Årsrapport 2020 for TREFOR Infrastruktur A/S 

• Årsrapport 2020 for EWII Energi A/S 

• Årsrapport 2020 for EWII Bredbånd A/S 

• Årsrapport 2020 for EWII Production A/S 

• Årsrapport 2020 for EWII Schenkenberg ApS 

• Årsrapport 2020 for EWII Teknik A/S 

• Årsrapport 2020 for Komplementarselskabet EWII Invest ApS 

• Årsrapport 2020 for EWII Invest 1 

• Årsrapport 2020 for EWII Fibernet A/S 

• Årsrapport 2020 for EWII A/S 

• Årsrapport 2020 for EWII Varmepumper A/S 

• Årsrapport 2020 for Energi Danmark A/S 
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1. Valg af dirigent 
 

INDSTILLING 
 

Bestyrelsen indstiller selskabets advokat Jon Stefansson fra Andersen Partners. 
 
 
 
REFERAT 
 
Bestyrelsesformand Anders Skovdal (AS) bød velkommen til det digitale møde og inden 
valg af dirigent gennemførte formanden en prøveafstemning, for at sikre at teknikken 
fungerede hos repræsentantskabsmedlemmerne. Prøveafstemningen blev gennemført med 
tilfredsstillende stemmedeltagelse, hvorefter formanden bragte selskabets advokat Jon 
Stefansson fra Andersen Partners i Kolding i forslag som dirigent. 
 
Herefter blev der gennemført digital afstemning og repræsentantskabet valgte Jon 
Stefansson som dirigent. Dirigenten oplyste at der var 88 stemmer for valg af Jon 
Stefansson og 1 stemme imod. 
 
Jon Stefansson (JS) takkede for valget. 
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2. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Beretning om virksomheden i det forløbne år samt årsrapport og forslag til 

resultatdisponering til godkendelse 

4. Aktuel information fra bestyrelsesformand og administrerende direktør 

5. Behandling af indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag) 

6. Godkendelse af proces for ændringer i vedtægter og valgregler 

7. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab 

Vederlag for 2021: Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 25. april 

2018 bortfalder punktet omkring vederlag for 2021* 

8. Valg af revisionsselskab 

9. Næste møde 

10. Eventuelt 

 
*) På repræsentantskabsmødet den 25. april 2018 godkendte repræsentantskabet 
indstillingen om uændrede vederlagssatser for bestyrelse og repræsentantskab for den 
kommende 4-årige valgperiode fra 2019 – 2022, hvorved de nuværende faste vederlag 
samt mødehonorarer fastholdes og alene pristalsreguleres en gang om året frem til nye 
satser besluttes ved udgangen af 2022. 
 

 

INDSTILLING 
 

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende ovenstående dagsorden. 
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REFERAT 
 
Dirigenten fastslog mødets lovlighed.  
 
Dirigenten supplerede med oplysning om, at der i øjeblikket er forsamlingsforbud i Danmark 
og at der i den forbindelse er udstedt en bekendtgørelse af 29. december 2020, der giver 
mulighed for at afholde generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder som digitale 
møder i hele 2021, uanset om dette er vedtaget i selskabets vedtægter.  
 
Dirigenten oplyste, at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt i henhold til vedtægterne.  
 
Dirigenten fastslog at dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne. 
 
Herefter blev der gennemført digital afstemning og repræsentantskabet godkendte 
dagsordenen. Dirigenten oplyste at der var 87 stemmer for og ingen stemmer imod. 
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3. Beretning om virksomheden i det forløbne år samt årsrapport og forslag til 
resultatdisponering til godkendelse 
 

Beretningen fremlægges mundtligt på mødet af bestyrelsesformand Anders Skovdal, 

administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn og økonomidirektør Olaf Spliid, og skal ses i 

sammenhæng med den skriftlige beretning anført i Årsrapporten 2020 for EWII Koncernen 

(bilag 03.01). EWII Koncernens årsrapport udgives alene som en online rapportering.  

 

Årsrapporten 2020 for EWII, med tilhørende årsregnskab vil blive gennemgået med 

overordnede forhold på mødet.  

 

EWII Koncernen realiserede i 2020 et overskud efter skat på 51 MDKK.  

 

Revisionen har forsynet årsrapporten med en påtegning uden forbehold eller supplerende 

oplysninger. 

 

På mødet vil der desuden blive orienteret om datterselskabernes årsrapporter for 2020.  

 

Bestyrelsen har behandlet, godkendt og underskrevet årsrapporten på mødet den 13. april 

2021 og indstillet denne til godkendelse af repræsentantskabet.  

 

 

INDSTILLING 

 

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende Årsrapport 2020 for EWII Koncernen med 

beretning, årsregnskab og resultatdisponering. 

 

Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen om datterselskabernes 

årsrapporter til efterretning. 

 
 
REFERAT 
 
Bestyrelsesformanden aflagde beretning om udvalgte emner vedrørende virksomheden 
samt begivenheder i 2020.  
 
Formanden orienterede endvidere om udkastet til fællesudtalelse fra repræsentantskabet, 
som var udsendt pr. mail til repræsentantskabet den 27. april 2021. Fællesudtalelsen var 
blevet til på baggrund af flere repræsentantskabsmedlemmers ønske om, at 
repræsentantskabet fremsatte en fælles udtalelse, som bakkede EWII op i behovet for, at 
politikerne tager stilling til udfordringerne med den grønne omstilling.  
 



 

Docunote 718442 Side 8 af 16 

Efterfølgende orienterede adm. direktør Lars Bonderup Bjørn (LABB) om væsentlige forhold 
samt hovedtallene i årsrapport 2020. 
 
Herefter gennemgik økonomidirektør Olaf Spliid (OS) detaljer i regnskabet samt 
regnskaberne for alle datterselskaberne.  
 
LABB orienterede videre om udvalgte begivenheder fra 2020.  
 
Herefter blev der åbnet op for at repræsentantskabet kunne stille spørgsmål via 
spørgsmåls-funktionen.  
 
Spørgsmålene blev af dirigenten grupperet i 1) spørgsmål til regnskaberne, 2) spørgsmål til 
beretninger og 3) spørgsmål til fællesudtalelsen. Spørgsmålene blev besvaret og dirigenten 
gav repræsentantskabet mulighed for replik og at stille nye spørgsmål. Herefter blev 
spørgerunden afsluttet.  
 
Et repræsentantskabsmedlem stillede spørgsmål til planerne for fjernvarme og 
varmepumper i Lunderskov omkring Egevænget og Udsigten, og spurgte hvornår beboerne 
i området kunne forvente at få besked om varmeplanerne for området. Spørgsmålet er 
efterfølgende besvaret i direkte mailkorrespondance. [Referatbemærkning: TREFOR Varme 
har hen over vinteren gennemført screening af områderne udenfor godkendte 
fjernvarmeområder i Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart og Vejle kommune. Screeningen 
har identificeret et antal områder, hvor kollektiv fjernvarme er oplagt. Vi har dialog med 
kommunerne om den mere specifikke planlægning i forhold til, hvilket områder der skal 
prioriteres først. Planlægningen afhænger af om der kan skaffes tilstrækkelig 
kundetilslutning – typisk 50% af husstandene inden igangsætning.] 
 
Der blev gennemført digital afstemning og dirigenten oplyste, at der var 98 medlemmer 
online på streamingen på det pågældende tidspunkt for afstemningen. Der blev afgivet 92 
stemmer og alle stemmer var for godkendelse af årsrapport 2020 med regnskab og 
resultatdisponering for EWII Koncernen og at repræsentantskabet tog beretningerne i EWII 
Koncernens årsrapport 2020 samt datterselskabernes årsrapporter til efterretning.   
 
Herefter blev der stemt om opbakning til det overordnede budskab i fællesudtalelsen fra 
repræsentantskabet. Dirigenten oplyste, at der var 85 stemmer for opbakning og 5 stemmer 
imod opbakning til fællesudtalelsen. Der var således flertal for at trykke fællesudtalelsen i 
pressen.  
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4. Aktuel information fra bestyrelsesformand og administrerende direktør 
 

Bestyrelsesformanden og administrerende direktør orienterer mundtligt på mødet.  
 
 
 
INDSTILLING 
 
Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen til efterretning.  
 
 
 
REFERAT 
 
LABB orienterede om udvalgte væsentlige aktiviteter fra årets første måneder samt 
aktiviteter på lidt længere sigt.  
 
OS orienterede herefter om koncernens kvartalsregnskab for første kvartal 2021 og 
udviklingen i EWII Invest i forhold til markedet generelt.  
 
Herefter blev der gennemført digital afstemning og repræsentantskabet tog orienteringen til 
efterretning. Dirigenten oplyste at der var 93 stemmer for og ingen stemmer imod. 
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5. Behandling af indkomne forslag 
 

Der er ikke indkommet forslag 
 
 
REFERAT 
 
Der var ingen forslag til behandling.  
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6. Godkendelse af proces for ændringer i vedtægter og valgregler 
 
 
I årshjulet for EWIIs repræsentantskab er det fastlagt, at koncernens vedtægter og 
valgregler behandles og eventuelle ændringer besluttes, så vedtægterne og valgreglerne er 
klar til repræsentantskabsvalget i 2022.  
 
Af hensyn til valgets forberedelse er det nødvendigt, at de endelige vedtægter og valgregler 
foreligger i deres færdige form inden udgangen af 2021.  
 
På repræsentantskabsmødet fremlægges bestyrelsens forslag til proces for ændringer i 
vedtægter og valgregler.  
 
 
 
INDSTILLING 

 
Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens forslag til proces for 
ændringer i vedtægter og valgregler.  
 
 
 
REFERAT 
 
Bestyrelsesformanden gennemgik bestyrelsens forslag til proces for ændringer i vedtægter 
og valgregler. 
 
Proces for behandling af vedtægter og valgregler: 
 
28. april 2021 – Repræsentantskabsmøde:  

• Repræsentantskabet får præsenteret forslaget til proces for arbejdet med 
vedtægter og valgregler.  

• Repræsentantskabet opfordres til at indsende temaer/emner, som ønskes 
drøftet vedrørende vedtægter og valgregler. Dette indgår som input til 
bestyrelsens fastlæggelse af temaer til temamødet den 17. juni 2021. 

 
17. juni 2021 - Bestyrelsesmøde:  

• Bestyrelsen drøfter hvilke temaer, som ønskes behandlet på temamødet med 
repræsentantskabet under overskriften ”Vedtægter og valgregler”. 

• Bestyrelsen godkender programmet for temamødet med repræsentantskabet 
(skal udsendes 6 uger før mødet jf. vedtægterne). 
 

14. september 2021 - Bestyrelsesmøde:  
• Bestyrelsen fastlægger de endelige temaer, som skal behandles på 

temamødet for repræsentantskabet. 
 

30. september 2021 – Temamøde for repræsentantskabet:  
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• Repræsentantskabet drøfter udvalgte emner vedrørende EWIIs vedtægter og 
valgregler.  

 
11. november 2021 - Bestyrelsesmøde:  

• Bestyrelsen behandler forslag*) fra repræsentantskabet til ændringer i 
vedtægter og valgregler.  

• På baggrund af bestyrelsens egne drøftelser og indkomne forslag laves 
bestyrelsens indstilling til ændringer i vedtægter og valgregler, som skal 
behandles på repræsentantskabsmødet den 30. november 2021.  
 
*) Frist for indkomne forslag fra repræsentantskabet er 26. oktober 2021. 
 

30. november 2021 - Repræsentantskabsmøde:  
• Repræsentantskabet behandler indkomne forslag og bestyrelsens indstilling til 

forslag vedrørende vedtægter og valgregler.  
• Det endelige sæt vedtægter og valgregler godkendes og er således klar til det 

kommende valg. 
 
 
Et repræsentantskabsmedlem opfordrede til at temamødet i september indeholder 
gruppedrøftelser og at bestyrelsen overvejer om temamødets varighed skal udvides. 
Formanden takkede for input og opfordrede repræsentantskabet til at sende øvrige input til 
temaer/emner, som ønskes drøftet vedrørende vedtægter og valgregler. Dette indgår i 
bestyrelsens videre planlægning af temamødet. Input kan sendes til Nina på 
nieb@ewii.com senest den 1. juni 2021. 
 
Herefter blev der gennemført digital afstemning og repræsentantskabet godkendte 
processen for ændringer i vedtægter og valgregler. Dirigenten oplyste at der var 90 
stemmer for og ingen stemmer imod. 
 
 
  

mailto:nieb@ewii.com
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7. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab 
 
 
På repræsentantskabsmødet den 25. april 2018 godkendte repræsentantskabet 

indstillingen om uændrede vederlagssatser for bestyrelse og repræsentantskab for den 

kommende 4-årige valgperiode fra 2019 – 2022, hvorved de nuværende faste vederlag 

samt mødehonorarer fastholdes og alene pristalsreguleres en gang om året frem til nye 

satser besluttes ved udgangen af 2022. 

 
 
INDSTILLING 

 
Punktet bortfalder på baggrund af tidligere beslutning, som angivet i sagsfremstillingen.  
 
 
 
REFERAT 
 
Punktet vedrørende vederlag for 2021 bortfaldt jf. repræsentantskabets beslutning om 
vederlag på repræsentantskabsmødet den 25. april 2018.  
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8. Valg af revisionsselskab 
 
 
Bestyrelsen indstiller genvalg af revisionsfirmaet PwC som revisor for EWII Koncernen.  
 
 
INDSTILLING 
 
Det indstilles til repræsentantskabet at godkende PwC som revisionsselskab for EWII 
Koncernen.  
 
 
 
REFERAT 
 
Dirigenten orienterede om bestyrelsens indstilling.  
 
Herefter blev der gennemført digital afstemning og repræsentantskabet godkendte PwC 
som revisionsselskab for EWII Koncernen. Dirigenten oplyste at der var 89 stemmer for 
genvalg og ingen stemmer imod. 
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9. Næste møde 
 
 
Næste møde er fastlagt til den 30. september 2021 kl. 15.30.  

 

Jf. vedtægtens §8.1 kan dette repræsentantskabsmøde gennemføres som et temamøde.  

 

Jf. årshjulet for repræsentantskabet og punkt 6 på dagsordenen foreslår bestyrelsen, at der 

afholdes et temamøde for repræsentantskabet, hvor hovedemnet er drøftelse af udvalgte 

emner vedrørende EWIIs vedtægter og valgregler.  

 
 
INDSTILLING 

 

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende, at næste møde afholdes som et 

temamøde den 30. september 2021 kl. 15.30.  

 

 

REFERAT 
 
Dirigenten orienterede om næste møde.  
 
Herefter blev der gennemført digital afstemning og repræsentantskabet godkendte, at 
næste møde afholdes som et temamøde den 30. september 2021 kl. 15.30. Dirigenten 
oplyste at der var 88 stemmer for indstillingen og ingen stemmer imod. 
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10. Eventuelt 
 
 

REFERAT 
Flere repræsentantskabsmedlemmer roste afviklingen af det digitale møde, som var forløbet 
godt. 
 

 
 
 

Afslutning: 
Bestyrelsesformanden takkede for et godt møde og glædede sig over at teknikken 
tilsyneladende havde fungeret godt for alle. Formanden takkede for gode spørgsmål fra 
repræsentantskabet til trods for den digitale afvikling og takkede for opbakningen til 
fællesudtalelsen fra repræsentantskabet, som er helt unik. Formanden takkede endvidere 
dirigenten for indsatsen.  
 
Formanden sendte en tak hjem til alle repræsentantskabsmedlemmerne og oplyste at der 
var et gavekort til en Othello-lagkage på vej med posten til hvert enkelt medlem. 
 
Mødet sluttede kl. 18.15. 
 
 
 
 
________________________  
Dirigent Jon Stefansson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


