
Bornholms Forsyning A/S 
 
 

Vedtægter for Brugerråd 

 
§ 1  Navn og hjemsted 

 
1.1 Rådets navn er ’Brugerråd for Bornholms Forsyning’ i det efterfølgende kaldet Rådet. Rådet er 

rådgivende organ for de tre datterselskaber under Bornholms Forsyning A/S – i det 
efterfølgende kaldet Forsyningen – nemlig Bornholms Varme A/S, Bornholms Spildevand 
A/S og Bornholms Vand A/S. Bestyrelsen og direktionen i Bornholms Varme A/S, 
Bornholms Spildevand A/s og Bornholms Vand A/S er den samme, hvorfor bestyrelsen og 
direktionen i det følgende samlet omtales som Forsyningens bestyrelse og Forsyningens 
direktør.   

 
 

§ 2  Formål 
 

2.1 Rådets formål er: 

• At sikre gensidig information mellem brugerne og Forsyningen. 

• At inddrage brugernes synspunkter i væsentlige og brugerrelaterede beslutninger. 
 
 

§ 3  Opgaver og kompetence 
 

3.1 Rådets skal høres i væsentlige sager vedrørende Forsyningen, som skal forelægges bestyrelsen i 
Forsyningen og kan i øvrigt høres i sager, som direktøren skønner er væsentlige og 
brugerrelaterede. 
 

3.2 Rådets indstillinger indgår i dagsordenen til bestyrelsesmøder i Forsyningen. 
 

3.3 Rådet har ingen besluttende kompetence. 
 
 

§ 4  Rådets sammensætning 
 
4.1 Følgende organisationer og sammenslutninger inviteres til at lade sig repræsentere ved et 

medlem af Rådet som de selv udpeger: 

• Bornholmske Borgerforeningers Samvirke 

• Dansk Industri 

• Bornholms Landbrug 

• Horesta 

• Danmarks Naturfredningsforening 
Følgende foreninger og selskaber inviteres til at lade sig repræsentere ved et medlem af Rådet, 
som de selv udpeger: 

• Grundejerforeninger 

• Boligselskaber 
Desuden inviteres de til enhver tid værende varmeværker under Forsyningens ansvarsområde 
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til i fællesskab at udpege et medlem af Rådet. 
Forsyningens bestyrelsesformand og direktør deltager i brugerrådets møder.  
 

4.2 Bestyrelsesformanden i Forsyningen er samtidig formand for Brugerrådet. 
 

4.3 Direktøren for Forsyningen er sekretær for Rådet. Sekretariatsfunktioner i øvrigt varetages af 
Forsynignens administration. 

 
 

§ 5  Forretningsorden 
 
5.1 Rådet holder møder efter behov. Der afholdes dog mindst 2 møder årligt. 

  
5.2 Mødeindkaldelse med angivelse af dagsorden udsendes af Rådets sekretær. Møde skal varsles 

med mindst 14 dage, og dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før mødet. 
 

5.3 Rådets indstillinger afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer af 
Rådet. Bestyrelsesformand og direktør i Forsyningen deltager ikke i afstemninger. 
 

5.4 Rådets indstillinger sendes til Forsyningens bestyrelse, jf. § 3 stk. 3.2. 
 

5.5 Et mindretal blandt Rådets medlemmer har ret til at forlange afvigende synspunkter ført til 
referat og fremsendt til Forsyningens bestyrelse. 

 
 

§ 6  Arbejdsgrupper 
 
6.1 Rådet kan nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper i forbindelse med specifikke opgaver. 
 
 

§ 7  Vedtægter 
 
7.1 Vedtægter for Brugerrådet godkendes af generalforsamlingen i Bornholms Forsyning A/S. 

Ændringer af vedtægter for Brugerrådet kan besluttes af generalforsamlingen efter 
forudgående høring i Brugerrådet. 

 
 
 
Godkendt af generalforsamlingen den 


