Anmeldelse af Viborg Fjernvarmes bestyrelse for overtrædelse af straffelovens § 280:
Undertegnede anmelder hermed bestyrelsen i Viborg Fjernvarme Forening med undtagelse af Leo
Nørgaard, Håndværkervej 6, 8800 Viborg, for at have begået mandatsvig iht. straffelovens § 280
og beriget sig selv uden godkendelse af foreningens medlemmer på foreningens generalforsamling
og på medlemmernes bekostningen ved at bevillige sig selv honorar af en ikke ubetydelig størrelse
Formandens honorar 120.000 kr. pr. år
Næstformandens honorar 60.000 kr. pr. år
Menige bestyrelsesmedlemmers honorar 30.000 kr. pr. år gange 7 minus Leo Nørgaard, der har
afstået fra at modtage honoraret pga. manglende godkendelse på foreningens generalforsamling.
Det samlede honorar for året 2018 udgør således 360.000 kr. Det vides ikke hvad de tidligere
bestyrelser har bevilliget sig selv i årligt honorar, da honoraret ikke er udspecificeret i foreningens
aflagte regnskaber.
Viborg Fjernvarme Foreningen er underlagt reglerne i varmeforsyningsloven og skal i henhold til
disse hvile-i-sig-selv – det betyder, at foreningen ikke må give overskud og at medlemmerne er
forpligt til at betale alle lovlig afholdte udgifter vedr. køb og distribution af fjernvarme.
Undertegnede har meddelt bestyrelsen i Viborg Fjernvarmeforening, at det ikke er lovligt at bevillige sig
selv honorar, når det ikke af foreningens vedtægter fremgår at bestyrelsen honoreres, og at størrelsen af
honoraret ikke forud for udbetalingen er vedtaget / godkendt på foreningens generalforsamling.
Der er på generalforsamlingerne siden januar 2014 stemt med forkert tildeling af antal stemmer, hvilket
mindst dirigenten har været vidende om, da dirigenten i egenskab af advokat for Viborg Fjernvarme
Forening har udarbejdet en læsevejledning til foreningens vedtægter vedrørende tildeling af stemmer. Den
siddende bestyrelse er gjort opmærksom på det i efteråret 2018, hvilket kan medføre at den siddende
bestyrelse er ulovligt valgt. Heller ikke dette forhold har bestyrelsen med undtagelse af Leo Nørgaard gjort
noget for at lovliggøre.

Venlig hilsen
CPR-nr.: ____________________________
Navn: ____________________________
Adresse: ____________________________
Post nr.: ____________________________
By:
____________________________
Tlf. nr.: ____________________________
Mail.: ____________________________

Bilag 1, referat fra konstituerende bestyrelsesmøde.
Bilag 2, referat fra bestyrelsesmøde i maj 2018.
Bilag 3, referat generalforsamling 2018.
Bilag 4, EB vedr. stemmeafgivelse og konsekvenser

