Samarbejde om fjernvarmeforsyning i Viborg by
Undertegnede fonnandskaber for aktørerne i den samlede f,ernvarme-forsyning i Viborg by er enige om, at en
optimal planlægning og realisering af fremtidens varmeforsyning forudsætter et tæt samarbejde mellem alle
aktører, og at vi står umiddelbart over for en række afgørende og store beslutninger.

For at fremme samarbejdet og optimere sammenhængen mellem produktion og distribution foreslår vi, at der
snarest muligt indtræder distributør-/forbruger-repræsentanter i Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelse og
repræsentanter fra Energi Viborg Kraftvarme i Viborg Fjernvannes bestyrelse, jf. model beskrevet nedenfor.
Samtidigt anbefaler vi, at der ikke for nuværende bruges kræfter på spørgsmålet om en virksomhedssammenlægning af produktions- og distributionsvirksomheder, idet dette spørgsmål indebærer betydelige
ressource- og tidskrævende afklaringer af tunge økonomiske, juridiske og holdningsmæssige aspekter.
Kræfterne kan således her og nu koncentreres om samarbejde og om fremtidens varmeforsyning.

Model for gensidig bestyrelses-repræsentation:
1) Vedtægterne for Energi Viborg Kraftvarme ændres
således, at bestyrelsen udvides med
fotmanden og næstformanden i Viborg Fjernvarmes
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(i det følgende VF) bestyrelse

formanden for Overlund Fjernvarmes bestyrelse
formanden for Boligselskabets Viborgs bestyrelse
formanden for Boligselskabet Sct. Jørgens bestyrelse. samt
yderligere 1-2 medlemmer udpeget af Energi Viborg A/S for at sikre et forlsat AiS-flertal
og således, der etableres et formandskab med 2 næstformænd, hvor VF besætter posten som 2. næstformand.
2) Vedtægteme for Viborg Fjernvarme ændres, således at besfvrelsen udvides med
o formanden og 1. næstformand i Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelse.

Der kan naturligvis opstå situationer, hvor eventuelle tvistigheder mellem Energi Viborg Kraftvarme og en eller
flere af distributørvirksomhederne kan medføre inhabilitet for enkelte bestyrelsesmedlemmer. Disse situationer må
i givet fald håndteres efter almindeligt gældende habilitetsregler.
Såfremt flere distributører i fremtiden bliver en del af det samlede varmeforsynings-system, bØr den her foreslåede
model tilpasses, så den afspejler det til enhver tid værende forsyningsområde.

Med denne model etableres både på produktions- og distributørsiden fora, hvor pafterne får direkte gensidigt
indblik. indflydelse og medansvar for at koordinere og optimere varmeforsyningen i Viborg. Det er vores
opfattelse og intention, at den gensidige bestyrelses-repræsentation vil fremme tillid og samarbejde mellem
parterne til gavn for forbrugerne af lernvarme iViborg. Den gensidige best-vrelsesrepræsentation træder i kraft den
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