
Kære Faxe kommune

I Andel A.m.b.a. følger vi det øvrige samfunds ønske om diversitet. Gennem en 
årrække har alle kommunalt udpegede medlemmer af vores repræsentantskab 
dog været mænd. Det vil vi gerne råde bod på med en opfordring til at tænke i 
diversitet, i forhold til både køn, alder og etnicitet, ved dette års udpegning. 

Vi ved af erfaring, at forskellige poster bliver fordelt i forlængelse af 
konstitueringen af den nye kommunalbestyrelse/byråd, og vi vil af samme grund 
gøre opmærksom på kommunens ret til at udpege ét medlem af Andels 
repræsentantskab, samt give enkelte understøttende oplysninger om Andel og 
repræsentantskabet.

Repræsentantskabet i Andel består primært af repræsentantskabsmedlemmer 
valgt blandt og af andelshaverne. Derudover er der 16 pladser dedikeret til 
kommunale medlemmer. Disse udpeges i kommunerne efter afholdt 
kommunalvalg. 

Repræsentantskabet er Andels øverste myndighed, og dets vigtigste opgave er at 
repræsentere de 400.000 andelshavere. Repræsentantskabet følger og drøfter 
løbende udviklingen i virksomheden, energisystemet og den grønne omstilling af 
vores samfund. Det er desuden repræsentantskabet, der vælger Andels bestyrelse 
og godkender årsrapport samt ændringer af vedtægterne.

Repræsentantskabet mødes fire gange om året, hvor årsregnskab, virksomhedens 
mål og planer, energimarkedet og forventninger til fremtiden gennemgås.
Der udbetales et årligt mødehonorar på 5.000 kr. til medlemmerne af 
repræsentantskabet. Desuden udbetales mødehonorar på 1.500 kr./møde samt 
kørselsgodtgørelse iht. statens takster.

De kommunalt udpegede medlemmer af repræsentantskabet udpeges for en 
fireårig periode. Ud- og indtræden sker i forbindelse med Andels næstkommende 
ordinære repræsentantskabsmøde, som afvikles i april 2022. Der må gerne ske 
genudpegning af det nuværende repræsentantskabsmedlem.

Hvis det nuværende repræsentantskabsmedlem udpeget af kommunen fratræder 
før april 2022, kan kommunen udpege et nyt repræsentantskabsmedlem for den 
resterende periode frem til april 2022.

I Andel er der fokus på at sikre diversitet, i forhold til både køn, alder og etnicitet. 
Der opfordres derfor til at dette tages i betragtning i forbindelse med 
udvælgelsen af den kommunale repræsentant. 

Når det kommunale medlem er udpeget, bedes navn og kontaktdetaljer venligst 
fremsendt til Elin Bonde, elb@andel.dk. 

Skulle denne henvendelse give anledning til spørgsmål, er I naturligvis altid meget 
velkomne til at kontakte os. 

Venlig hilsen
Elin Bonde
Afdelingsleder, Koncernsekretariatet
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