Undertegnede selskaber (alfabetisk)
Avedøre Fjernvarme a.m.b.a.
Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a.
Hvidovre Nord A.m.b.a.
Hvidovre Midt A.m.b.a.
Hvidovre Syd A.m.b.a.
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a
Roskilde Forsyning A/S
Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a.
Vallensbæk Fjernvarmeværk A.m.b.a.
Vejlegårdens Fjernvarmecentral a.m.b.a.
(i alt 52,3 % af varmeaftaget fra Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S i 2010)
er den 20. februar 2012 enedes om at tilslutte sig stiftelsen Netværk for Vestegnens
Fjernvarmedistributionsselskaber (NetVarme).
For netværket er fastsat følgende

Vedtægter
for
Netværk for Vestegnens Fjernvarmedistributionsselskaber (NetVarme)
Navn og hjemsted
§ 1.
Netværkets navn er: Netværk for Vestegnens Fjernvarmedistributionsselskaber (NetVarme).
Netværkets hjemsted er Hvidovre.

Formål
§ 2.
Netværkets formål er
at etablere et fast netværk mellem fjernvarmedistributionsselskaber primært fra vestegnen og fra
andre nærliggende områder,
at udveksle erfaringer mellem medlemmerne,
at bistå medlemmerne i aktuelle spørgsmål af betydning for fjernvarmedistributionsselskaberne,
at samarbejde om projekter, handelsaftaler og andre forhold af fælles interesse, samt
at formidle informationer af fælles interesse på temamøder og ved f.eks. nyhedsbrev og
hjemmeside.

Medlemmer og kontingent
§ 3.
Fjernvarmedistributionsselskaber kan optages som medlemmer.
Netværket kan med simpelt flertal beslutte, at der skal betales årskontingent af medlemmerne af
netværket. Et sådant årskontingent fordeles i forhold til de enkelte fjernvarmedistributionsselskabers energiaftag ab værk.
Udmeldelse kan ske til enhver tid gældende fra en 1. januar. Er der fastsat et kontingent, kan der
ikke kræves kontingent tilbagebetalt, selv om kontingentperioden strækker sig udover tidspunktet
for udmeldelsen.

Møderne
§ 4.
Netværket holder møder efter en fastlagt tidsplan, og ellers når aktuelle emner gør det nødvendigt.
Ethvert medlem kan forlange møde afholdt, såfremt medlemmet selv vil stå for mødet.
Netværkets sekretariatsfunktion går på skift mellem medlemmerne for et år ad gangen, hver den 1.
januar i et år. Den tidligere sekretariatsfunktion er ansvarlig for udførlig overdragelse af alle
funktioner og opgaver til det nye sekretariat.
Sekretariatet sørger for koordinering af netværkets møder og afvikling af disse. Derudover påhviler
det sekretariatet at informere medlemmerne i overensstemmelse med netværkets beslutninger
herom. Sekretariatet kan opkræve gebyr for afholdelsen af møder til dækning af de faktiske
udgifter.
Indkaldelse til møderne sker på sekretariatets foranledning ved skriftlig meddelelse herom til
medlemmerne med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde mødedagsorden samt en kort
redegørelse for de emner, der skal behandles.
Møderne ledes af sekretariatet.
Skal der stemmes på møderne har hvert medlem 1 stemme. Stemmer kan ikke afgives i henhold til
fuldmagt.
Alle beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.

Ledelse
§ 5.
Netværkets ledelse består af 1 repræsentant fra hvert medlem.

Sekretariatet varetager de opgaver, der skal sikre en forsvarlig gennemførelse af netværkets
aktiviteter i henhold til ledelsens beslutninger.
Ledelsen fastsætter selv sin forretningsorden, hvor bl.a. sekretariatets opgaver er fastlagt.
Ledelsen kan antage fremmed medhjælp.
Ledelsen kan træffe beslutning om selskabets tilknytning til andre organisationer.
Ledelsen og sekretariatet har adgang til at indbyde gæster til selskabets møder.

§ 6.
Netværket tegnes af sekretariatet, herunder sekretariatets medlem af ledelsen.

Regnskab og regnskabsår
§ 7.
Netværkets regnskabsår er kalenderåret, såfremt der indføres kontingentbetaling.
Selskabets regnskab revideres af den af ledelsen valgte revisor, der kan være et medlem af
netværket, men må ikke samtidig være fra sekretariatet.

Opløsning
§ 8.
Netværket opløses ved beslutning herom på et møde, hvor mindst 2/3 af samtlige
stemmeberettigede medlemmer af netværket stemmer herfor. Opnås sådant flertal ikke, men der
blandt de mødte er flertal for opløsning, indkaldes inden 2 måneder til nyt møde, hvor opløsning
kan besluttes af et flertal af de mødte medlemmer.

