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Ansvarlig: BH

16. Orientering vedr. Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring 
 
Energi Viborgs ledelsesansvarsforsikring omfatter iht. forsikringsbetingelserne – afsnit 1.0 Sik-
rede – følgende personer og selskaber: 
  
1.1 Bestyrelses-, tilsynsråds- og direktionsmedlemmer 
Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede medlemmer af be-
styrelse, tilsynsråd, direktion eller lignende ledelsesorgan i koncernen. 
Sikrede er derudover alle tidligere, nuværende eller kommende fysiske medlemmer af bestyrel-
se, tilsynsråd eller direktion, uanset om vedkommende er lovligt udpeget eller ej, herunder, men 
ikke begrænset til, de facto direktører, shadow directors, stedfortrædere og medarbejdere med 
ledelsesansvar, der kan pådrage sig et personligt ledelsesansvar. 
  
1.2 Koncernen 
Forsikringstageren og ethvert datterselskab af forsikringstageren. 
Koncernen defineres i overensstemmelse med koncerndefinitionen i lov nr. 470 af 12. juni 2009 
Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) med senere ændringer. 
  
1.3 Datterselskab 
Enhver juridisk enhed, hvori forsikringstageren på datoen for denne forsikringsaftales ikrafttræ-
den besidder mere end 50 % af de stemmeberettigede aktier eller på anden måde har kontrol 
over virksomheden, jf. selskabslovens § 7.  
  
Der er altså ikke nogen begrænsning i bestemte personalegrupper, titler o.l., så forsikringen vil 
omfatte enhver ledende medarbejder og/eller bestyrelsesmedlem, som bliver mødt med et krav.  
  
Ligeledes vil policen omfatte bestyrelses- og ledelsesmedlemmer i alle datterselskaber (drifts-
selskaberne), hvor Energi Viborg A/S ejer mere end halvdelen.  
 
Endvidere er Energi Viborgs bestyrelsesrepræsentanter i Midtjysk Elhandels og Viborg Fjern-
varmes bestyrelser dækket af bestyrelsesansvarsforsikringen. Dog træder selskabernes egne 
forsikringer først i kraft. 
 
Forsikringen dækker krav mod sikrede på baggrund af sikredes personlige ledelsesansvar for 
formuetab som følge af sikredes handlinger eller undladelser begået af den sikrede person i 
sikredes egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem i koncernen. 
 
Som nævnt i pkt. 1.1, så er sikrede tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt ud-
pegede medlemmer af bestyrelse, tilsynsråd, direktion eller lignende ledelsesorgan i koncer-
nen, for forhold, der er anmeldt rettidig. Altså også: 

- Når bestyrelsesmedlemmet er fratrådt sit hverv i Energi Viborg for anmeldte forhold un-
der sit hverv. 

- Iflg. 5.2.1 op til 120 måneder efter forsikringen er udløbet, og der ikke er gentegnet i 
samme eller andre firmaer. 
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Økonomi 
Dækningssum:  Kr. 50.000.000,00 pr. forsikringsår 
Selvrisiko:  Kr. 0,00 pr. skade 
 
 
Undersummer 
Omkostninger til genopretning af renommé, jf. 5.6.: 
 Kr. 200.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår 
 
Sagsomkostninger i forbindelse med Corporate Manslaughter, jf. 5.8.: 
 Kr. 1.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår 
 
Sagsomkostninger i tillæg til dækningssummen, jf. 8.3: 
 Kr. 12.500.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår 
 
Nettopræmie:  Kr. 41.500,00 pr. forsikringsår 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 16-1:  Forsikringsbetingelser 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
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17. Ændringer af vedtægter vedrørende valg af revisor 
 
På baggrund af beslutning i bestyrelsessag i Energi Viborg A/S (sag nr. 33 fra 23. november 
2018) skal der i datterselskabernes vedtægter foretages enkelte rettelser vedrørende valg af 
revisor. De gældende vedtægter er vedlagt som bilag. 
 
Koncernens nuværende revisor blev valgt på generalforsamlingen i 2015 for en 4-årig periode 
på baggrund af en konkurrenceudsættelse af den lovpligtige revision inkl. IT-revision. 
 
Den indgåede kontrakt giver mulighed for en forlængelse af aftalen i op til 2 år på samme be-
tingelser, såfremt revisor oplyses herom senest 31. maj i pågældende regnskabsår, dvs. første 
gang inden 31. maj 2019.  
 
Energi Viborg A/S’ bestyrelse besluttede i november 2018 at indstille til den ordinære general-
forsamling at forlænge aftalen med PricewaterhouseCoopers i 2 år. 
 
I vedtægterne er anført, at revisor skal vælges for 4 år ad gangen, samt at revisor skal vælges i 
tilknytning til en ny funktionsperiode for byrådet. 
 
Denne formulering er ikke længere tidssvarende og hindrer den ønskede forlængelse af den 
indgåede aftale. 
 
Ledelsen lægger med rettelserne op til, at der i forbindelse med den ordinære generalforsam-
ling ændres i selskabernes vedtægter, således at revisor vælges hvert år på den årlige ordinæ-
re generalforsamling. Dette giver mulighed for at indgå kontrakter med revisor med varierende 
længde fra og med 2019. 
 
Vedtægterne ændres således: 
 
Punkt 6.3 Der tilføjes et punkt 4 i dagsordenen ”Evt. valg af revisor” og punkt 4 bliver såle-

des til punkt 5 
Punkt 6.4 I teksten slettes ”og valg af revisor”, således at det alene er valg af medlemmer til 

bestyrelsen, der skal ske inden for den første måned i starten af en ny funktions-
periode 

Punkt 12.1 I teksten slettes ”, der vælges for 4 år af gangen, jf. pkt. 6.4” 
 
Energi Viborg A/S’ bestyrelse har godkendt tilsvarende ændringer i Energi Viborg A/S’ vedtæg-
ter og indstillet disse til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 17-1 Vand – Gældende vedtægter 
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DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen godkender, at vedtægterne ændres, således at der bliver mulighed for at 

vælge revisor for en periode, der afviger fra de nuværende 4-årige perioder, og  
 

at forslag til ændring af vedtægterne godkendes og fremsendes til godkendelse på den or-
dinære generalforsamling i foråret 2019, og  

 
at det indstilles til den ordinære generalforsamling, at aftalen med selskabets revisor for-

længes med 2 år i overensstemmelse med beslutning i Energi Viborg A/S’ bestyrelse. 
 

 
 
BESLUTNING 
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18. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019  
 
Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajour-
føres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned.  
 
Nærværende budgetopfølgninger er udarbejdet for perioden 1. januar til 31. marts 2019.    
 
Drikkevandsforsyningen 
Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 udviser et overskud på 2.711 t.kr., som er 1.247 t. kr. 
bedre end budgetteret.  
 
Opkrævningen af acontobidrag for vandafledning er højere end budgetteret. Det skyldes det 
høje vandforbrug i 2018, hvor der i sommermånederne blev brugt mere vand end normalt. Da 
aconto opkrævninger bl.a. baseres på tidligere års forbrug, er der i 2019 opkrævet en højere 
aconto, end den budgetterede vandmængde for 2019 svarer til. Ved årsafregningen i foråret 
2020 tilbageføres eventuelt for meget opkrævet vandafledningsbidrag, når forbruget for 2019 
kendes.  
 
Der opkræves mere i fast vandafgift, end der er budgetteret i 2019. Også i 2018 blev indtæg-
terne højere end budgetteret, så der er i det forventede årsresultat indregnet en merindtægt på 
900 t.kr. i forhold til det oprindelige budget.  
 
Løn- og personaleomkostningerne er mindre end budgetteret. Noget skyldes, at de afholdte 
lønforhandlinger først træder i kraft 1. april 2019, men budgetafvigelsen skyldes især, at der er 
overført flere timer til drifts- og anlægsprojekter, end der er budgetteret med. Når flere lønom-
kostninger konteres på anlægsprojekter, har det en positiv effekt på driftsresultatet. Det er på 
nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, hvor store lønomkostninger, der ender på anlægs-
opgaver i 2019, så det forventede omkostningsniveau for løn- og personaleomkostninger er 
fastholdt.  
 
Der er et mindre forbrug end budgetteret på drift og vedligeholdelse af produktions- og distribu-
tionsanlæg. På nuværende tidspunkt vurderes det ikke, at besparelsen vil være permanent for 
2019, så der er ikke indregnet en reduktion i de forventede årsomkostninger. Vedligeholdelses-
omkostningerne kan variere over året, så det er for tidligt at indregne en besparelse.  
 
Investeringerne i perioden udgør -4.840 t.kr. mod en budgetteret investeringsramme på -14.580 
t.kr. Tilslutningsbidragene udgør 153 t.kr. af de budgetterede 4.407 t.kr.  
 
Likviditetsprognosen, som vist i graf 1, er baseret på forsyningens omsætning, drift, investerin-
ger og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investe-
ringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Drikkevandsforsyningen har sammen med 
Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen, en samlet kreditramme på 20.000 t.kr.  
 
 



 
ENERGI VIBORG VAND A/S DAGSORDEN

13. maj 2019

 

Side nr.: 43 

 
Graf 1: Indestående ultimo måneden 2019, drikkevandsforsyningen  
 
 
Spildevandsforsyningen 
Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 udviser et underskud på -3.254 t.kr., som er 3.582 t. kr. 
bedre end budgetteret.  
 
Opkrævningen af acontobidrag for vandafledning er højere end budgetteret. Det skyldes som 
beskrevet under drikkevandsforsyningen det høje vandforbrug i 2018, hvor der i sommermåne-
derne blev brugt mere vand end normalt. Da aconto opkrævninger bl.a. baseres på tidligere års 
forbrug, er der i 2019 opkrævet en højere aconto, end den budgetterede vandmængde for 2019 
svarer til. Ved årsafregningen i foråret 2020 tilbageføres eventuelt for meget opkrævet vandaf-
ledningsbidrag, når forbruget for 2019 kendes.  
 
Der er besparelse i lønomkostninger på 389 t.kr. I april reguleres lønninger med de lokalt for-
handlede lønstigninger, og i maj/juni måned udbetales henholdsvis feriegodtgørelse og ikke 
afviklede feriefridage.  
Overførte lønomkostninger til drifts- og anlægsprojekter er mindre end budgetteret. Sygefravæ-
ret i årets 1. kvartal ligger højere end tidligere og medfører, at færre timer konteres på drifts- 
eller anlægsopgaver.  
 
På drift og vedligeholdelse af ledninger, pumpestationer, bassiner og renseanlæg er der ligele-
des mindre forbrug end budgetteret. Forbruget på disse budgetposter er altid ujævnt fordelt 
henover året, så det er ikke på nuværende tidspunkt realistisk at vurdere, hvor meget af bud-
getafvigelsen, der vil blive anvendt i resten af året.  
 
Investeringerne i perioden udgør -13.811 t.kr. mod en budgetteret investeringsramme på  
-133.700 t.kr. Tilslutningsbidragene udgør 2.401 t.kr. af de budgetterede 6.000 t.kr. 
 
Likviditetsprognosen, som er vist i graf 1, er baseret på forsyningens omsætning, drift, investe-
ringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investe-
ringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Spildevandsforsyningen har sammen med 
Energi Viborg Vand, Drikkevand en samlet kreditramme på 20.000 t.kr.  
Der er i likviditetsprognosen indregnet låneoptagelse på 16 mio. kr. i henhold til det godkendte 
investeringsbudget. Det bemærkes desuden, at der i januar 2020 vil være et træk på likviditeten 
til betaling for investeringer, der afsluttes i december 2019. Det er kendetegnende for likviditets-
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flowet i spildevandsforsyningen, at investeringer afsluttes sidst på året, og at der i 4. kvartal er 
et stort træk på selskabets likviditet.  
 

 
Graf 2: Indestående ultimo måneden 2019, spildevandsforsyningen  
 
 
Overholdelse af kreditramme 
Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen og Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen 
deler en kreditramme på 20 mio. kr. i Jyske Bank. Som det ses på graf 3, overholder selska-
berne deres kreditramme.  
 

 
Graf 3: Overholdelse af Energi Viborg Vand kreditramme i Jyske Bank  
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 18-1:  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Energi Viborg Vand A/S (drikkevandsfor-

syningen) 
 
Bilag 18-2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandsforsy-

ningen) 
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DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at budgetopfølgningerne tages til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
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Sag nr.: 19

ESDH-nr.: 2019/00152 010

Ansvarlig: CH

19. Gensidig orientering 
 
 

 Jordhandler siden sidste bestyrelsesmøde 
 

 Undersøgelse af evt. tilstedeværelse af nyt pesticid, Chlorothalonil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG 
 
Ingen. 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
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