
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afstemning 1 

SSV1, SSV2 og SSV3 vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 7. april 2010 

§ 7     Generalforsamling  

stk. 1 Interessentskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.  

          Indkaldelse til en generalforsamling skal ske skriftligt til hver enkelt interessent,  

         der er noteret i interessentskabets protokol og med mindst 14 dages varsel. 

SSV1, SSV2 og SSV3 vedtægter. Forslag til ændring på generalforsamlingen d. 23. april 2018 

§ 7     Generalforsamling  

stk. 1 Interessentskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.  

          Indkaldelse til en generalforsamling skal ske skriftligt pr. brev eller E-mail  til hver enkelt interessent,  

         der er noteret i interessentskabets protokol, og med mindst 14 dages varsel. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afstemning 2 

SSV1 og SSV2 vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 7. april 2010 

§ 4     Ideelle andele  

stk. 1 Interessentskabet ejer Klinteby og Menstrup møllerne, startet 1988 med 3375 ideelle andele, 

          andelsbevis nummer 1 til og med nummer 3375  

stk. 2 Hver ideel andel svarer til 1000 kWh af interessentskabets beregnede årlige produktion.  

stk. 3 Bestyrelsen er bemyndiget til, på interessentskabets vegne at opkøbe indtil 10 % af  

           interessentskabets ideelle andele.  

SSV1 og SSV2 vedtægter. Forslag til ændring på generalforsamlingen d. 23. april 2018 

§ 4     Ideelle andele  

stk. 1 Interessentskabet ejer Klinteby og Menstrup møllerne, startet 1988 med 3375 ideelle andele, 

          andelsbevis nummer 1 til og med nummer 3375  

stk. 2 Hver ideel andel svarer til 1000 kWh af interessentskabets beregnede årlige produktion.  

stk. 3 Bestyrelsen er bemyndiget til, på interessentskabets vegne at opkøbe indtil 10 % af  

           interessentskabets ideelle andele, eller det antal andele der svarer til nedlagte møller. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Regler for afstemning. Vedtægter §7 stk.5 

§ 7     Generalforsamling 
stk. 5 Ved afstemninger om salg eller pantsætning af interessentskabets aktiver, vedtægtsændringer, optagelse af lån og 

          udlodning af aktiver har hver andel 1 stemme, og det kræves at 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede 

          ideelle andele eller halvdelen af samtlige ideelle andele stemmer for et forslag før det godkendes.  

           Max. 30 stemmer pr. interessent. 


