
Ordinær generalforsamling RAH, Hotel Fjordgården, Ringkøbing 

onsdag den 25. maj 2016 kl. 19.30 

4. Behandling af indkomne forslag 
4. a) Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer 

1. Fusion RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S 
Det indstilles til generalforsamlingen, at kunder i RAH Net 2 A/S gøres til andelshavere i RAH A.m.b.a. i 
forbindelse med fusion mellem RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S. 

2. Opdatering af Vedtægterne for RAH A.m.b.a. 
Ad. § 3:  Overskriften ”Anpartshavere” foreslås ændret til ”Andelshavere”  
Ad. § 3, stk. 1: Bestemmelsen præciseres: ”Enhver, der ønsker elforsyning inden for selskabet eller dets 
datterselskab, RAH Net A/S' forsyningsområde og som forsynes gennem en måler med direkte 
nettilslutning, er andelshaver.  
Andelshavere kan være såvel privat personer, selskaber og andre juridiske personer.”  

Ad. §6, stk. 2, 2. pkt.: Bestemmelsen foreslås ændret/ opdateret:  
"Indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden kan ske ved bekendtgørelse i dagspressen, 
ved opslag på selskabets hjemmeside eller ved direkte meddelelse til hver enkelt andelshaver pr. e-mail 
eller almindelig post efter bestyrelsens bestemmelse".  

Ad. § 9:   Ordet "ordstyreren" foreslås udskiftet med "dirigenten"  
Ad. § 11, stk. 5:   Ordet "ordstyreren" foreslås udskiftet med "dirigenten"  
Ad. §12, stk.1:    Ordet ”vederlagsfrit” foreslås slettet.  
Ad §12, stk. 3:   Der foreslås indsat et nyt §12, stk. 3:  
"Ved fremsendelse af materiale til andelshaverne, jfr. § 12, stk. 1 og 2 kan bestyrelsen bestemme at 
fremsendelse pr. traditionel papirpost kan ske mod et gebyr der skal dække print og porto, mens 
fremsendelse pr. e-mail skal ske vederlagsfrit."  

Ad. §16, stk. 4.   Henvisningen "jfr. dog "18, stk. 3" foreslås slettet.  
Ad §17, stk. 1:   Sidste punktum: "Ændringer i selskabets vedtægter skal godkendes af energistyrelsen" 
foreslås slettet.  
Ad §18, stk. 3:   Bestemmelsen foreslås præciseret med tilføjelsen:  
"…idet et eventuelt likvidationsprovenu alene kan anvendes til selskabets formål, herunder efter 
generalforsamlingens nærmere bestemmelser til videreførelse af den af selskabet drevne virksomhed, eller 
til aktiviteter, der understøtter udviklingen af det/ de forsyningsområder, hvor selskabet har drevet 
forsyningsaktivitet.”  
Ad § 19:    Bestemmelsen foreslås konsekvensrettet: 
”Vedtægterne træder i kraft den 25. maj 2016. Alle tidligere for selskabet gældende ved¬tægter er hermed 
trådt ud af kraft.  

Således vedtaget på generalforsamling den 25. maj 2016.  

       



4. b) Forslag fra andelshaver om ændring af ”Regulativ for afholdelse af generalforsamling” 

Ad. § 3:     
Bestemmelsen foreslås ændret: 
Af hensyn til planlægningen af generalforsamlingen kan bestyrelsen bestemme, at andelshavere, der 
ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal tilmelde sig denne eller rekvirere adgangskort senest 3 dage 
inden generalforsamlingen. Manglende tilmelding kan ikke indebære, at en andelshaver nægtes adgang ved 
indgangen, medmindre der ikke er plads til de ikke tilmeldte personer i de til brug for generalforsamlingen 
benyttede lokaler. 
Sætningen ”eller rekvirere adgangskort senest 3 dage inden generalforsamlingen” foreslås slettet. 
Sætningen ”medmindre der ikke er plads til de ikke tilmeldte personer i de til brug for generalforsamlingen 
benyttede lokaler” foreslås slettet. 

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
I år er der valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er: 
Poul Hjulmand - modtager genvalg. 
Jørgen Poulsgaard - modtager genvalg. 

Bestyrelsen indstiller Poul Hjulmand og Jørgen Poulsgaard til genvalg. 


