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Kommunalbestyrelsens forestående 
valg af et medlem til E.ON Varmes 
bestyrelse 

 
 

Kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Vordingborg og Faxe vælger hvert 4. år hver et 

medlem og en suppleant til E.ON Varmes bestyrelse i henhold til E.ON Varmes vedtægter. I 

valgperioden 2018 til 2021 har været udpeget Lars Bostrøm (udpeget af Frederikssund 

kommune), Per Thomsen (udpeget af Faxe kommune) og Carsten Olsen (udpeget af 

Vordingborg kommune). 

 

Valgperioden i E.ON Varmes bestyrelse udløber ultimo 2021.  

 

E.ON Varmes vedtægter vedlægges sammen med de gældende retningslinjer for valg af  

kommunalbestyrelsesudpegede medlemmer. Det følger heraf, at Kommunalbestyrelserne 

vælger blandt deres midte eller blandt tidligere af kommunalbestyrelsen valgte medlemmer af 

selskabets bestyrelse. 

 

E.ON Varme skal derfor anmode hver af Kommunalbestyrelserne i Frederikssund,  

Vordingborg og Faxe om i konstitueringen efter valget 16. november at vælge hver  

1 medlem og 1 suppleant blandt kommunalbestyrelsens medlemmer eller blandt tidligere 

medlemmer af kommunalbestyrelsen. Der kan således vælges et medlem til  E.ON Varmes 

bestyrelse, som enten opnår valg fra 2022, eller som var medlem af kommunalbestyrelsen  

til og med 2021.  Der kan ikke vælges bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter,  

der ikke sidder i, eller aldrig har siddet i kommunalbestyrelsen.  

 

Det forudsættes, at vedkommende er habil til at varetage hvervet, og i øvrigt har ren 

straffeattest. 

 

Alle medlemmer af E.ON Varmes bestyrelse har samme rettigheder og forpligtelser.  

Bestyrelsesmedlemmerne vil være omfattet af E.ONs ansvarsforsikring.  

 

Aktiviteten i bestyrelsen 

Bestyrelsen varetager de opgaver, som er henlagt til bestyrelser i medfør af selskabsloven.  

Bestyrelsen holder 3-4 møder om året efter behov. Der vil yderligere komme en række  

afstemninger telefonisk mv. for input til E.ON Varmes drift, forberedelse af  



 

møder mv. 2-3 møder planlægges fysisk til afholdelse på et af E.ONs varmeværker  

på Sjælland. Øvrige møder afholdes digitalt på Teams.  

 

Den afgående bestyrelsen har i sin valgperiode arbejdet med stort fokus på 

stadig hurtigere omstilling af fjernvarmeforsyningen i grønnere retning. I 

valgperioden er E.ON Varmes kundebase vokset med godt 11 %. Det er samtidig 

lykkedes at skabe grundlag for en ca. 10 % stor reduktion af de gennemsnitlig e 

fjernvarmepriser i områder, som E.ON Varme forsyner, sammen med en 

tarifstruktur, som belønner de kunder, som er bedst til at udnytte varmen. Et 

andet område, som fylder betydeligt, er digitalisering. Den afgående bestyrelse 

forventer, at fremtiden vil byde på, at også den tiltrædende bestyrelse fort-

sætter med at arbejde med, hvordan vores service over for vores kunder kan 

styrkes, og hvordan andres overskudsenergi – f.eks. spildvarme fra kommunale 

rensningsanlæg – kan udnyttes i varmeforsyningen. 

 

Den afgående bestyrelse planlægger et heldagsseminar 14. december 2021 for at  

overlevere de forgangne års arbejde. Seminaret har også til formål at give en 

introduktion til og et overblik over E.ON Varmes virksomhed og de forskellige 

varmeanlæg, som leverer varme til E.ON Varmes kunder på hele Sjælland.  

 

Honorering 

Der vil fra 1. januar 2022 gives et fast honorar på kr. 12.000,00 pr. år for at være 

medlem af bestyrelsen samt timetakst kr. 990,00 for møder, samt godtgørelse for 

rejseomkostninger efter udlæg eller den af SKAT fastsatte køretakst. I forbindelse 

med ovenstående vil E.ON behandle personoplysninger om navn, kontonr., mv., 

som gør det muligt at honorere som forudsat. Behandlingen af persondata sker i 

henhold til gældende persondatapolitik (persondatameddelelse). 

 

Suppleanter modtager som udgangspunkt ikke honorar.  

 

Spørgsmål 

I tilfælde af spørgsmål kan kommunalbestyrelsen rette henvendelse til mig.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Thomas Andersen Thrane 
Corporate Legal Advisor, advokat 
  
Tel.:  +45  30 38 61 67 
thomas.thrane@eon.dk 
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