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Foråret er en travl tid for direktion og 
bestyrelser, da de fleste kommunale 
selskaber skal gennemføre den ordinære 
generalforsamling og indsende årsrapporten 
til Erhvervsstyrelsen inden udgangen af 
maj måned. Men hvad skal man holde for 
øje, når man skal afholde en generalfor-
samling? Denne folder giver et overblik 
over de vigtigste regler. 

Generalforsamling og indkaldelse

Generalforsamlingen udgør selskabets 
øverste beslutningsorgan, hvor alle 
ejere har møderet, og hver ejer taler 
med én stemme. I kommunale selskaber 
vil rollen som ejer normalt blive 
varetaget af økonomiudvalget eller 
kommunalbestyrelsen. Hvis der er tale 
om spørgsmål af usædvanlig karakter 
eller stor betydning, fx indtræden i 
nye, langvarige samarbejder el.lign., 
vil sagen oftest skulle forelægges for 
kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde 
til og tilrettelægge generalforsamlingen. 
I praksis varetages opgaven ofte 
af direktionen. For at sikre, at den 
politiske behandling af emnerne på 
generalforsamlingen kan ske på de 
ordinære møder i udvalg og kommunal-
bestyrelse, kan der med fordel laves en 
årsplan, hvor generalforsamlingsdatoen 
og fristerne for selskabets fremsendelse 
af materiale fremgår. 

Enhver ejer har ret til at få et bestemt 
emne optaget på dagsordenen til ge-
neralforsamlingen, hvis ejeren anmoder 

bestyrelsen om det senest 6 uger før 
generalforsamlingen. Sager, der ikke er 
sat på dagsordenen, kan alene afgøres af 
generalforsamlingen, hvis samtlige ejere 
er enige heri.

Lokalitet og udenforstående

Generalforsamlingen skal afholdes 
på selskabets hjemsted, medmindre 
vedtægterne bestemmer andet. 
I mange selskaber gennemføres 
generalforsamlingen som en såkaldt 
”papir-generalforsamling”. Det 
betyder, at generalforsamlingen ikke 
gennemføres som et fysisk møde, men 
at de indhentede mandater samles og 
sammentælles, og der udarbejdes et 
referat i overensstemmelse hermed. 

Bestyrelsen kan bestemme, at 
udenforstående kan overvære general-
forsamlingen. Vedtægterne kan dog 
bestemme andet. Der bør dog ikke være 
en generel pligt i selskabets vedtægter 
til at holde åbne generalforsamlinger, 
da det vil forhindre ejerne i at gennem-
føre generalforsamlingen som en papir-
generalforsamling.

Dirigent, taleret og spørgsmål

Medmindre vedtægterne bestemmer 
andet, vælger generalforsamlingen en 
dirigent. Der er ikke krav om, at dirigenten 
skal være uafhængig af selskabet. 

Hvis generalforsamlingen gennemføres 
i møde, har alle ejere ret til at møde på 
generalforsamlingen og tage ordet. Det 
vil typisk være borgmesteren eller en 

TIpS oG TrIckS til den 
årlige ordinære 
generalforsamling



VÆr SÆrLIGT 
opMÆrkSoM pÅ
 – Ændringer i bestyrelse og  

 direktion samt vedtægts- 
 ændringer skal registreres i  
 Erhvervsstyrelsen 

 – De nye regler om Det  
 offentlige Ejerregister be- 
 tyder, at ejerskab på mindst  
 5 % skal registreres inden  
 15. juni 2015. Det gælder  
 også for selskaberne i de  
 kommunalt ejede forsynings- 
 koncener

5 GoDE 
HUSkErEGLEr
1. Alle selskaber skal holde 

ordinær generalforsamling 
mindst én gang om året

2. Send dagsorden og 
materiale til kommunen 
tidsnok til eventuel politisk 
behandling

 
3. Bestyrelsen vælges på 

generalforsamlingen 

4. Generalforsamlinger 
behøver ikke at afholdes 
fysisk 

5. Dirigenten har pligt 
til at sørge for, at der 
føres referat af general-
forsamlingen 

anden repræsentant for kommunen, som 
fremfører kommunens synspunkter på  
generalforsamlingen og stemmer på 
vegne af kommunen. 

Ledelsen skal på generalforsamlingen 
oplyse om alle forhold og besvare alle de 
spørgsmål, der skal træffes beslutning om 
på generalforsamlingen. 

Beslutningsflertal og valg til bestyrelse

De fleste beslutninger på generalfor-
samlingen træffes normalt ved simpelt 
stemmeflertal. Står stemmerne lige, er 
forslaget ikke vedtaget. Skærpede fler-
talskrav kan følge af vedtægterne eller 
selskabsloven. 

Bestyrelsen består som udgangspunkt 
af medlemmer, der vælges på general-
forsamlingen. Herudover vil der i 
vand- og spildevandsselskaberne være 
direkte forbrugervalgte, og i service- 
og holdingselskaberne vil der være 
medarbejdervalgte medlemmer. 

I de kommunale selskaber sker 
udpegningen af, hvem der på general-
forsamlingen skal indstilles til valg til 
bestyrelsen, typisk i forbindelse med 
konstitueringen, og valgperioden svarer 
typisk til kommunalvalgsperioden. 

Referat

Når generalforsamlingen er afholdt, 
sender referenten et beslutningsreferat til 
godkendelse hos dirigenten, som derefter 
underskriver referatet.
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