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5. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors 
A/S 

Dato: 28. april 2016  
Tid: Kl. 16.00-19.00  
Sted: Betonvej 12, 4000 Roskilde  
  
Fra bestyrelsen deltager:   
Asger Kej, formand   
Søren Jensen   
John Harpøth   
Julie Hermind   
Ole Brockdorff   
Jens Kristian Jensen   
Torben Jørgensen   
Peter Madsen    
Leif Ordrup Pedersen   
Kasper Nørbjerg   
Mogens Nørskov Madsen   
   
Fra direktionen deltager:   
Michael Brandt, adm. direktør   
Charlotte Vincents, økonomidirektør   
   
Fra ledelsen deltager:   
Rikke Saltoft, Stabschef 
Bjørn Nielsen, Projektchef 

  

   
Gæst:   
Mogens Henriksen, Deloitte (deltager i punkterne 69 og 70) 
   
Referent:    
Bjørk Hasager Sørensen, forretningskonsulent 
   
Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = be-
slutning 

Selskab  

   
Indholdsfortegnelse   
61. Godkendelse af dagsorden (B) Alle  
62. Godkendelse af referat fra sidste 

møde (B) 
Alle  

63. Gensidig orientering (O) Alle  
64. Status på kloakering af Kisserup Strand 

(O) 
Alle  

65. Gennemgang af ejerbog (O) Alle  
66. VEKS – transmissionsledning Marbjerg 

og Risø (O) 
Alle  

67. Projektopfølgning 1Q (B) Alle  
68. Investeringsoversigt 2015 (O) Alle  
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69. Godkendelse af regnskab 2015 (B) Alle  
70. Revisionsprotokollater 2015 (B) Alle  
71. Forberedelse til generalforsamling (B) Alle  
72. Bestyrelsens vederlag (B) Alle  
73. Valg af revisor (B) Alle  
74. Forretningsorden (B) Alle  
75. CSR-politik for Fors A/S (B) Alle  
76. Udvidelse af budget til Orø kloakering, 

etape 1 (B) 
Alle  

77. Orientering af interessenter (B) Alle  
78. Næste møde (O) Alle  
79. Formandens opsamling (B) Alle  
80. Eventuelt (O) Alle  
   
Detaljeret dagsorden:   
   
61. Godkendelse af dagsorden (B) Sagsbehandler:  BHS 
Åben sag   
   
Anbefaling:  
At bestyrelsen godkender dagsorden. 
 

  

Beslutning:   
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 

 
62. Godkendelse af referat fra sidste 

møde (B) 
Sagsbehandler:  BHS 

Åben sag   
   
Anbefaling:  
At bestyrelsen godkender og underskriver referatet. 
   
Bilag:    
Bilag 62.1: Referat af bestyrelsesmødet den 21. marts 2016 
 
Beslutning:   
Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet. 
 

 
63. Gensidig orientering (O) Sagsbehandler:  BHS 
Åben sag   
   
Sagsfremstilling:   
Bestyrelsen og direktionen orienterer hinanden om relevant nyt siden seneste be-
styrelsesmøde, som ikke behandles under de øvrige punkter på dagsordenen. 
 
Anbefaling:  
At orienteringen tages til efterretning. 
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Beslutning:   
Formand Asger Kej orienterede om, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem-
mer nu indgår på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer af Fors Holding 
A/S. Årsagen er, at de medarbejdervalgte er blevet generalforsamlingsvalgt som 
bestyrelsesmedlemmer. Herudover er Jens Kristian Jensen fra Lejre Kommunalbe-
styrelse indtrådt i bestyrelsen, idet Erik Falkenberg er udtrådt. 
 
Der har været afholdt møde i den Politiske Styregruppe (borgmestre, forretnings-
udvalg, kommunaldirektører og adm. direktør i Fors A/S) den 12. april 2016. På 
mødet blev valg af arbejdsgiverorganisation drøftet. Herudover blev der givet en 
orientering om, at CO-industri dagen inden styregruppemødet havde meddelt Fors 
A/S, at de ønskede at aflyse tilpasningsforhandlinger, grundet den politiske uro i 
Roskilde Kommune.  
 
Formand Asger Kej orienterede ligeledes om, at man i den Politiske Styregruppe 
drøftede håndteringen af referaterne fra bestyrelsen. Det er aftalt, at alle besty-
relsesdokumenter som udgangspunkt er fortrolige indtil andet aftales på bestyrel-
sesmødet. Her vil de fleste sager forventeligt kunne åbnes.  
 
Generelt er bestyrelsen tilhænger af størst mulig åbenhed, men der kan være kon-
krete punkter eller emner, hvor åbne referater kan skade virksomheden, ejerkom-
muner, samarbejdspartnere eller enkeltpersoner, og derfor er de lukkede. Der er 
opbakning til denne håndtering af referaterne, idet referaterne for Fors Holding 
A/S og Fors A/S fremgår på Roskilde Kommunes hjemmeside. Bestyrelsesmedlem-
merne fremhævede vigtigheden i at have mulighed for en ekstern rådgiver. Rådgi-
veren skal kunne assistere og vejlede om indhold til dagsordenspunkter. Dette er 
muligt, så længe rådgiveren underskriver en fortrolighedserklæring. 
 
Bestyrelsesmøderne udvides fra to til tre timer, hvilket opdateres i mødeindkaldel-
serne. 
 
Torben Jørgensen berigtigede, at han i sin egenskab af formand for LO-Roskildeeg-
nen – eller LO-Roskildeegnen i det hele taget – ikke har henvendt sig til politikere i 
Roskilde Byråd, hvilket ellers fremgår af referat fra mødet i Forretningsudvalget 
den 11. marts 2016. Denne information fremsendte Torben Jørgensen på mail til 
bestyrelsen den 19. marts 2016. Efterfølgende blev referat og mailhenvendelse 
kort vendt på bestyrelsens møde den 21. marts 2016, men her blev det er ikke 
uddybet, hvad henvendelsen og berigtigelsen fra Torben Jørgensen omhandlede. 
Formanden Asger Kej takkede for berigtigelsen og uddybningen. Fors A/S har i sin 
behandling af det omtalte brev taget udgangspunkt i, at det fremsendte brev var 
underskrevet ’de faglige organisationer under LO-Roskildeegnen’. 
 

 
64. Status på kloakering af Kisserup 

Strand (O) 
Sagsbehandler:  HC 

Lukket sag   
 
Sagsfremstilling: 

  

- 
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Retsgrundlag:   
-   
Høring:   
-   
Fors A/S vurdering:   
-   
Økonomi:   
-   
Anbefaling:   
- 
 
Bilag:   
-   
Beslutning:   
- 
 

 
 
65. Gennemgang af ejerbog (O) Sagsbehandler:  RS 
Åben sag   
 
Sagsfremstilling: 

  

Ejerbogen er selskabernes interne registreringsværktøj, der har erstattet de tidli-
gere aktiebøger i aktieselskaber og anpartshaverbetegnelser i anpartsselskaber. 
 
Formålet med ejerbogen er at holde styr på ejerforholdene i et selskab og løbende 
dokumentere disse. Det kan fx have afgørende retslig betydning ved salg og over-
tagelse af selskabet. 
 
Informationerne i ejerbogen skal ikke offentliggøres. De skal dog altid være tilgæn-
gelige for offentlige myndigheder – fx skal SKAT have adgang til ejerbogen på op-
fordring – samt en repræsentant for medarbejderne (efter særlige regler). 
 
Ejere og panthavere skal indberette ændringer i ejerforhold. 
 
Tidligere var ejerbogen fysisk, men er i dag digital. Fors Holding A/S og Fors A/S 
ejerbøger er elektroniske og placeret hos HORTEN. 
 
Retsgrundlag:   
Selskabslovens § 50-54. 
 

  

Høring:   
-   
Fors A/S vurdering:   
-   
Økonomi:   
-   
Anbefaling:   
At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Bilag:   
Bilag 65.1: Ejerbog for Fors Holding A/S 
Bilag 65.2: Ejerbog for Fors A/S 
 

  

Beslutning:   
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

 
66. VEKS – transmissionsledning Marbjerg 

og Risø (O) 
Sagsbehandler:  CV 

Lukket sag   
 
Sagsfremstilling: 

  

- 
Retsgrundlag:   
-   
Høring:   
-   
Fors A/S vurdering:   
   
Økonomi:   
-   
Anbefaling:   
-   
Bilag:   
-   
Beslutning:   
- 
 

 
67. Projektopfølgning Q1 (B) Sagsbehandler:  BN 
Åben sag   
 
Sagsresume: 

  

På bestyrelsesmødet den 21. marts 2016 besluttede bestyrelsen, at der skulle fo-
religge et overblik over det reviderede oplæg til anlægsprojekter i 2016. 
 
Sagsfremstilling: 

  

Projekt og Produktion har foretaget en gennemgang og prioritering af det samlede 
anlægsprogram for selskaberne i Fors koncernen.  
 
I forbindelse med fusionen af de tre forsyningsselskaber har der været anvendt 
medarbejderressoucer internt og samtidig er der vakante projektlederstillinger i 
Fors A/S.  
 
Dette medfører, at Projekt ikke forventer at kunne gennemføre alle projekter i an-
lægsprogrammet. Derudover har udskydelsen af vedtagelse af en revideret spilde-
vandsplan i både Holbæk og Lejre Kommuner medført usikkerhed på, hvilke pro-
jekter der skal prioriteres i 2016.  
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Udskydelsen af anlægsprojekter sker primært i spildevandsselskaberne. 
 
Retsgrundlag:   
-   
Høring:   
-   
Fors A/S vurdering:   
-   
Økonomi:   
De samlede investeringer i 2016 forventes at udgøre 376 mio. kr. heraf indgår 46 
mio. kr. der er overført fra 2015 til 2016.  
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q1. 
 
Bilag:   
-  
 
Beslutning:   
Det undersøges, om det er Fors A/S, rådgivere eller entreprenører, der har bud-
getteret forkert på de projekter, hvor projektets økonomi ikke overholdes. 
 
Bjørn Nielsens præsentation fremsendes til bestyrelsen sammen med referatet. 
 
Bestyrelsen godkendte projektopfølgningen Q1. 
 

 
 
 
68. Investeringsoversigt 2015 (O) Sagsbehandler:  BN 
Åben sag   
 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet overblik over det samlede projektportefølje for Fors A/S i 2015.  
Investeringsoversigten gives i forlængelse af Projektopfølgning Q1 (pkt. 67). Inve-
steringsoversigten gennemgås på bestyrelsesmødet. 
 
Retsgrundlag:   
-   
Høring:   
-   
Fors A/S vurdering:   
-   
Økonomi:   
-   
Anbefaling:   
At bestyrelsen tager investeringsoversigten for 2015 til efterretning. 
 
Bilag:   
- 
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Beslutning:   
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

 
69. Godkendelse af regnskab 2015 (B) Sagsbehandler:  CV 
Åben sag   
 
Sagsfremstilling: 

  

Regnskabsresultater for 2015 gennemgås og regnskaber fremlægges til godken-
delse. 
 
Mogens Henriksen fra Deloitte deltager og kommenterer på bestyrelsesmødet. 
 
Retsgrundlag:   
Årsregnskabsloven – Lov nr. 738 af 1. juni 2015. 
 
Høring:   
-   
Fors A/S vurdering:   
-   
Økonomi:   
-   
Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender regnskaberne for 2015 for Fors Holding A/S og Fors A/S 
samt tager de øvrige regnskaber til efterretning. 
 
Bilag:   
Bilag 69.1 Regnskab for Fors Holding A/S 
Bilag 69.2 Regnskab for Fors A/S 
Bilag 69.3 Regnskab for Fors Vand Lejre A/S 
Bilag 69.4 Regnskab for Fors Vand Holbæk A/S 
Bilag 69.5 Regnskab for Fors Vand Roskilde A/S 
Bilag 69.6 Regnskab for Fors Spildevand Lejre A/S 
Bilag 69.7 Regnskab for Fors Spildevand Holbæk A/S 
Bilag 69.8 Regnskab for Fors Spildevand Roskilde A/S 
Bilag 69.9 Regnskab for Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S 
Bilag 69.10 Regnskab for Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S 
Bilag 69.11 Regnskab for Fors Varme Roskilde A/S 
Bilag 69.12 Regnskab for Fors Affald Holbæk A/S 
Bilag 69.13 Regnskab for Fors Grøn Energi A/S 
 
Bemærk: Regnskab for Fors Holding A/S og Fors A/S eftersendes. 
 
Beslutning:   
På bestyrelsesmøde den 14. juni 2016 vil der være en gennemgang af afholdte fu-
sionsomkostninger samt et estimat over forventninger til kommende fusionsom-
kostninger.  Som en del af strategiprocessen vil der blive udarbejdet et estimat 
over forventninger til synergier samt en plan for realisering af effektiviseringspo-
tentialet.  
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Direktionen skal til et kommende bestyrelsesmøde udarbejde et oplæg til finansiel 
strategi, herunder skal lånepolitik samt finansieringsomkostningernes andel af tak-
ster for Fors A/S indgå.  
 
Charlotte Vincents præsentationer om regnskabet fremsendes sammen med refe-
ratet. 
 
Bestyrelsen tog regnskaberne fra netselskaberne til efterretning. 
 
Efter en række uddybninger godkendte og underskrev bestyrelsen regnskaberne 
for Fors Holding A/S og Fors A/S.  
 

 
70. Revisionsprotokollater 2015 (B) Sagsbehandler:  CV 
Åben sag   
 
Sagsfremstilling: 

  

Revisionsprotokollat er et kommunikationsværktøj, som revisoren benytter til at 
kommunikere med bestyrelsen. 
 
Gennem revisionsprotokollatet kan bestyrelsen holde sig opdateret med, om der 
er nogle indførsler i protokollen, som de skal varetage. 
 
Mogens Henriksen fra Deloitte deltager og kommenterer på bestyrelsesmødet. 
 
Retsgrundlag:   
Revisorloven – LOV nr. 468 af 17/06/2008. 
 

  

Høring:   
-   
Fors A/S vurdering:   
-   
Økonomi:   
-   
Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender revisionsprotokollaterne 2015 for Fors Holding A/S og 
Fors A/S.  
 
Bilag:   
Bilag 70.1 Revisionsprotokol for Fors Holding A/S 
Bilag 70.2 Revisionsprotokol for Fors A/S 
 
Bemærk: Revisionsprotokollater for Fors Holding A/S og Fors A/S eftersendes. 
 
Beslutning:   
Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollen for Fors Holding A/S og 
revisionsprotokollen for Fors A/S. 
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71. Forberedelse til generalforsamling (B) Sagsbehandler:  RS 
Åben sag   
 
Sagsresume: 
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden 
for de i lovgivningen og i vedtægterne fastsatte grænser. Bestyrelsen modtager 
udkast til dagsordenen og forslag til protokol til gennemsyn inden den fremsendes 
til ejerne. 
 
Sagsfremstilling: 

  

Processen frem til generalforsamlingen den 26. maj 2016 er: 
 
04.04: Første gennemgang og snak i Forretningsudvalget  
07.04: Udsendelse af mail til ejerkommunerne om ønsker til dagsorden  
12.04: Punkter til generalforsamlingen drøftes med ejerne  
21.04: Sidste frist for ejerkommunernes ønsker til dagsorden  
25.04: Fremsendelse af dagsordenspunkter uden bilag til ejerkommuner 
28.04: Orientering om dagsorden til generalforsamling for bestyrelsen  
09.05: Gennemgang af materiale til generalforsamling i Forretningsudvalget 
12.05: Sidste frist for udsendelse af dagsorden og bilag til ejerkommuner 
 
Roskilde Kommune har på byrådsmødet i november 2015 tilkendegivet, at den øn-
sker valget af arbejdsgiverorganisation behandlet. Ud over dette punkt skal dags-
ordenen ifølge selskabets vedtægter minimum have en række standardpunkter, 
hvorfor dagsorden foreløbig ser ud som følger: 
 
1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af årsrapport 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den 

godkendte årsrapport 

5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse* 

6. Valg af revisor 

7. Vederlag til bestyrelsen 

8. Valg af arbejdsgiverorganisation 

9. Eventuelt 

 

* Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion indebærer, at bestyrelse og direktion som udgangspunkt er ansvarsfri i 

forhold til oplysninger, som fremgår af selskabets årsrapport. Forudsætningen herfor er naturligvis, at der i al væsentlighed er 

givet rigtige og fuldstændige oplysninger i årsrapporten. Decharge indebærer ikke ansvarsfrihed for bestyrelsens og direktionens 

beslutninger om andre forhold, som ikke er afspejlet i årsrapporten. 

 
For at sikre at ejerne har tid til at indarbejde deres ønsker, fremsendes mail til ejer-
kommunerne om, at de skal fremsende forslag til dagsordenen senest den 21. april 
2016. 
 
Generalforsamling vil blive afholdt på Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk i kantinen. 
De tre borgmestre vil repræsentere de tre ejerkommuner. De øvrige bestyrelses-
medlemmer vil have mulighed for at deltage som gæst. Ejerne skal i de enkelte 
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byråd klart tilkendegive, at beslutningskompetencen på generalforsamlingen er 
ved de tre borgmestre. 
 
I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen, fremsendes en mødeindkal-
delse, som giver byrådsmedlemmerne mulighed for tilmelding, så det praktiske i 
forhold til afholdelse af generalforsamlingen er på plads. 
 
Line Markert fra HORTEN vil deltage som dirigent på generalforsamlingen. Herud-
over vil Jonas Enkegaard være tilstede og bidrage med viden om valg af arbejdsgi-
verorganisation. 
 
Bestyrelsens beretning vil indeholde et bredt udsnit af, hvilke områder der har væ-
ret toneangivende det sidste år for Fors-koncernen. 
 
Retsgrundlag:   
Selskabslovens §76-110. 
Vedtægter Fors Holding A/S §8. 
 
Høring:   
-   
Fors A/S vurdering:   
-   
Økonomi:   
-   
Anbefaling:   
At bestyrelsen vedtager den fremlagte proces. 
At bestyrelsen vedtager den fremlagte dagsorden. 
 
 
Bilag:   
- 
Beslutning:   
Bestyrelsen giver Forretningsudvalget mandat til at fremsende notater om valg af 
arbejdsgiverorganisation til ejerne. Notaterne fremsendes desuden til bestyrelsen. 
 
Det undersøges om Fors A/S andel af et eventuelt DI-bidrag til politiske partier kan 
frameldes. 
 
Bestyrelsen vedtog den fremlagte proces. 
  
Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden. 
 

 
72. Bestyrelsens vederlag (B) Sagsbehandler:  RS 
Åben sag   
 
Sagsfremstilling: 

  

Bestyrelsens samlede honorar inkl. forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i nets-
elskaberne udgør 805.000 kroner årligt. Honoraret er fastsat af ejerkommunerne 
og vedtaget samtidig med kommunalbestyrelsernes beslutning om at danne Fors-
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koncernen.  
 
Fors A/S vil i 2016 undersøge niveau for vederlag i forsyningsbranchen med henblik 
på at sammenligne niveauet på tværs af branchen. 
 

 Forsyning Netselskaber I alt 

Formand 200.000 kr. 0 kr.  200.000 kr. 

Medlem af forretningsudvalg 100.000 kr. 0 kr. 200.000 kr. 

Øvrige medlemmer 35.000 kr. 0 kr. 315.000 kr. 

Forbrugerrepræsentanter 0 kr. 15.000 kr. 90.000 kr. 

Samlet udgift 715.000 kr. 90.000 kr. 805.000 kr. 
 

 
Retsgrundlag: 

  

LBKG 2015‐09‐14 nr. 1089 (Selskabsloven) – § 138-139. 
 
Høring:   
-   
Fors A/S vurdering:   
-   
Økonomi:   
-   
Anbefaling:   
At bestyrelsen vedtager at gennemføre en benchmarkundersøgelse af vederlags-
niveau blandt bestyrelsesmedlemmer i forsyningsbranchen.  
 
Bilag:   
-  
Beslutning:   
Bestyrelsen beslutter, at der skal udarbejdes en benchmarking af vederlagsni-
veauet blandt bestyrelsesmedlemmer i sammenlignelige selskaber i forsynings-
branchen. 
 

 
73. Valg af revisor (B) Sagsbehandler:  CV 
Åben sag   
 
Sagsfremstilling: 

  

Revisionsfirmaet Deloitte er på valg. Som revisor for 2016 foreslås Deloitte. 
 
Retsgrundlag:   
LBKG 2015‐09‐14 nr. 1089 (Selskabsloven) – § 146. 
   
Høring:   
-   
Fors A/S vurdering:   
Fors A/S anbefaler, at der gennemføres udbud af revisionsydelsen i 2017. 
 
Økonomi:   
-   
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Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender Deloitte som revisor. 
At bestyrelsen beslutter at lave udbud af revisionsydelsen i 2017. 
 
Bilag:   
-   
Beslutning:   
Bestyrelsen godkendte Deloitte som revisor. 
Bestyrelsen godkendte udbud af revisionsydelsen i 2017. 
 

 
74. Forretningsorden (B) Sagsbehandler:  RS 
Åben sag   
 
Sagsresume: 

  

Forretningsordenen er bestyrelsens vejledning, arbejdsplan og huskeliste, og den 
skal derfor bruges som en hjælp i bestyrelsesarbejdet. Forretningsordenen er en 
dynamisk størrelse, der kan og skal tilpasses selskabet i takt med dets udvikling. 
 
Den 17. februar 2016 gennemgik bestyrelsen den nuværende forretningsorden og 
havde her en række ændringsforslag. Bestyrelsen besluttede i den forbindelse, at 
der udarbejdes nyt forslag til forretningsorden. 
 
Sagsfremstilling:   
Forretningsordenen er bestyrelsens vejledning, arbejdsplan og huskeliste, og den 
skal anvendes som hjælp i bestyrelsesarbejdet. 
 
Selskabsloven indeholder alene forslag til, og ikke krav om, hvad der kan være om-
fattet af forretningsordenen. Loven beskriver, hvad bestyrelsen kan overveje at 
tage med i den forretningsorden, som skal danne grundlag for dens arbejde.  
 
Selskabslovens § 130 er ikke udtømmende. Dette forhold stiller krav til hvert enkelt 
selskabs bestyrelse til konkret at indrette sig efter selskabets behov – altså tænke 
over, hvordan arbejdet i bestyrelsen udføres bedst for netop det pågældende sel-
skab. 
 
Rigtigt udformet og anvendt er forretningsordenen bestyrelsens vigtigste arbejds-
redskab. 
 
Forretningsordenen skal udfærdiges på en måde, som dels adresserer de formelle, 
selskabsretlige forhold og dels inddrager forretningsmæssige forhold, som gør sig 
gældenden for det enkelte selskab. 
 
Af selskabslovens § 130, stk. 1 følger, at hvis bestyrelsen består af flere medlem-
mer, skal der ved en forretningsorden træffes nærmere bestemmelser om udfø-
relse af bestyrelsens hverv. Efter selskabslovens ikrafttrædelse skelnes der nu ikke 
længere mellem aktie‐ og anpartsselskaber i forhold til pligten til at udarbejde en 
forretningsorden. Det afgørende er, hvilken type ledelsesstruktur det enkelte ka-
pitalselskab har valgt, nemlig om der er valgt en bestyrelse, og om dette øverste 
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ledelsesorgan har flere medlemmer. Det eneste punkt hvor selskabsloven skelner 
mellem forskellige typer kapitalselskaber er i forhold til statslige aktieselskaber. 
 
Retsgrundlag:   
LBKG 2015‐09‐14 nr. 1089 (Selskabsloven) § 130. 
 

 

Høring:   
-   
Fors A/S vurdering:   
Selskabsloven indeholder alene anbefalinger til, og ikke krav om, hvad der kan 
være omfattet af forretningsordenen. Det er således bestyrelsen selv, der suve-
rænt beslutter, hvilket indhold forretningsordenen skal have – men forretningsor-
denen må naturligvis ikke indeholde bestemmelser, som er i modstrid med lovgiv-
ningen eller selskabets vedtægter. En bestyrelse er kun bundet af bestemmelser i 
en ejeraftale, hvis disse bestemmelser tillige er indeholdt i selskabets vedtægter. 
 
For noterede selskaber skal der være et samspil mellem corporate governance‐
anbefalinger (Anbefalinger for god selskabsledelse) og selskabets forretningsor-
den, men også for andre selskaber kan det være hensigtsmæssigt at skele til cor-
porate governance‐anbefalingerne. 
 
Bestyrelsen bør løbende efterse, om forretningsordenen er i overensstemmelse 
med lovgivningen, selskabets vedtægter og tilpasset selskabets udvikling.  
 
Da hvert enkelt medlem af bestyrelsen er bundet af forretningsordenen og skal 
efterkomme reglerne deri anbefales det, at forretningsordenen gennemgås på be-
styrelsesmødet og ikke blot udleveres til underskrift. 
 
Økonomi:   
-   
Anbefaling:   
At bestyrelsen gennemgår bestyrelsens forretningsorden. 
At bestyrelsen underskriver bestyrelsens forretningsorden. 
 
Bilag:   
Bilag 74.1 Forretningsorden (nuværende) 
Bilag 74.2 Forretningsorden (tilrettet) 
 
Beslutning:   
Der er yderligere kommentarer til udkastet, herunder bl.a. en tydeliggørelse af be-
slutningsprocesserne for større investeringer/projekter. 
 
Kommentarer til eventuelle ændringer i forretningsordenen fremsendes inden den 
1. juni 2016 til Rikke Saltoft. Således at forretningsordenen kan behandles endeligt 
på bestyrelsesmødet den 14. juni 2016. 
 

 
75. CSR-politik for Fors A/S (B) Sagsbehandler:  RS 
Åben sag   
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Sagsfremstilling: 
Fors A/S skal, for at leve op til bestemmelserne i årsregnskabsloven (ÅRL §99a og 
99b), forholde sig til sin CSR-indsats. 

Da det samtidig er første gang, at Fors A/S skal forholde sig til sin indsats på CSR-
området, anbefales det, at man i samme proces udarbejder en CSR-politik, der sæt-
ter den strategiske retning for denne og fremtidige CSR-rapporteringer. 

For at udnytte de ressourcer, som under alle omstændigheder skal bruges på at 
lave CSR-regnskabet, udarbejdes dette som en publikation, hvori der også indgår 
elementer fra Årsrapport og Grønt regnskab. CSR-rapporten vil dog primært foku-
sere på klassiske CSR-elementer, og herigennem præsentere ’den gode historie om 
Fors A/S’. 
 
Det skal sikres, at intentionen fra ejeraftalen omkring bl.a. social dumping indgår i 
CSR-politikken. 
 
Retsgrundlag:   
Årsregnskabslovens §99a & §99b. 
 
Høring:   
-   
Fors A/S vurdering:   
-   
Økonomi:   
- 
Anbefaling:   
At Bestyrelsen vedtager CSR-politik for Fors A/S. 
 
Bilag:   
Bilag 75.1: Udkast til CSR-politik for Fors 
A/S 
 

  

Beslutning:   
De fremkomne ændringsforslag indarbejdes i en revideret CSR-politik samt ind-
købspolitik for Fors A/S. Disse gennemgås på bestyrelsesmødet 15. september 
2016. 
 
Bestyrelsen godkendte ambitionsniveauet og det fremlagte udkast til CSR-politik. 
Men ønsker at genbesøge politikken i 2017 med henblik på at fastsætte konkrete 
målsætninger.  
 

 
76. Udvidelse af budget til Orø kloake-

ring, etape 1 (B) 
Sagsbehandler:  BN 

Lukket sag   
 
Sagsresume: 

  

- 
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Sagsfremstilling:   
- 
Retsgrundlag:   
- 
Høring:   
-   
Fors A/S vurdering:   
-   
Økonomi:   
- 
Anbefaling:   
- 
Bilag:   
- 
Beslutning:   
- 
 

 
77. Orientering af interessenter (B) Sagsbehandler:  BHS 
Åben sag   
   
Sagsfremstilling:   
Bestyrelsen beslutter, om der er punkter på dagsordenen, som skal åbnes. Referat 
med åbne punkter fremsendes til ejerne. 
 
Ledelsessekretariatet udarbejder nyhedsbrev til medarbejderne om de væsentlig-
ste åbne punkter som bestyrelsen har behandlet. Nyhedsbrevet sendes til ejerne 
til orientering.  
 
Beslutning:   
Bestyrelsen beslutter at åbne alle dagsordenspunkter. Dog undtaget punkterne 64 
66 og 76. 
 

 
78. Næste møde (B) Sagsbehandler:  BHS 
Åben sag   
   
Næste møde i bestyrelsen afholdes 14. juni kl. 17.00 – 20.00, Fors A/S, Tåstrup 
Møllevej 5, 4300 Holbæk. Herudover afholdes studietur for bestyrelsen den 14. 
juni 2016 fra kl. 9.00 – 16.00. 
 

 
79. Formandens opsamling (B) Sagsbehandler MIKB 
Åben sag   
   
Sagsfremstilling:   
Formanden gennemgår de vigtigste konklusioner fra mødet. 
 
Beslutning:   
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Formanden gennemgik proceduren for åbning og lukning af dagsordenspunkter. 
 

 
80. Eventuelt (O) Sagsbehandler:  BHS 
Åben sag   
   
Beslutning:   
Der var ikke tid til at diskutere Implements fremsendte præsentation af de strate-
giske fokusområder. Bestyrelsesmedlemmerne sender eventuelle kommentarer 
direkte til Nicolai Malm. 
 
Der afholdes arrangement for bestyrelsen 14. juni, hvor de får mulighed for at se 
forskellige af Fors A/S anlæg. 
 

 
Bilagsliste: 
Bilag 62.1: Referat af bestyrelsesmødet den 21. marts 2016 
Bilag 65.1: Ejerbog for Fors Holding A/S 
Bilag 65.2: Ejerbog for Fors A/S 
Bilag 69.1 Regnskab for Fors Holding A/S 
Bilag 69.2 Regnskab for Fors A/S 
Bilag 69.3 Regnskab for Fors Vand Lejre A/S 
Bilag 69.4 Regnskab for Fors Vand Holbæk A/S 
Bilag 69.5 Regnskab for Fors Vand Roskilde A/S 
Bilag 69.6 Regnskab for Fors Spildevand Lejre A/S 
Bilag 69.7 Regnskab for Fors Spildevand Holbæk A/S 
Bilag 69.8 Regnskab for Fors Spildevand Roskilde A/S 
Bilag 69.9 Regnskab for Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S 
Bilag 69.10 Regnskab for Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S 
Bilag 69.11 Regnskab for Fors Varme Roskilde A/S 
Bilag 69.12 Regnskab for Fors Affald Holbæk A/S 
Bilag 69.13 Regnskab for Fors Grøn Energi A/S 
Bilag 70.1 Revisionsprotokol for Fors Holding A/S 
Bilag 70.2 Revisionsprotokol for Fors A/S 
Bilag 74.1 Forretningsorden (nuværende) 
Bilag 74.2 Forretningsorden (tilrettet) 
Bilag 75.1: Udkast CSR-politik for Fors A/S 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


