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1. Præambel 

1.1 Denne forretningsorden er udarbejdet i anledning af, at Haderslev Kommune som 

eneaktionær har vedtaget, at alle aktier i selskaberne er overført til holdingselskabet for 

PROVAS koncernen. Forretningsordenen er gældende for hvert af de under 

holdingselskabet anførte nuværende og fremtidige datterselskaber. 

 

1.2 Formålet med Holding strukturen og dermed også med denne ene forretningsorden er at 

opnå en arbejdsform for de enkelte selskabers bestyrelser, der muliggør en effektiv 

beslutningsproces med strategisk overblik og handlekraft for hele koncernen. 

 

1.3 Bestyrelserne i de respektive selskaber ansætter en og samme direktør for alle selskaber. 

 

1.4 Modellen indebærer, at forbruger- og medarbejderrepræsentanter, der ikke formelt 

indvælges i alle bestyrelserne, aktivt vil tage del i varetagelsen af selskabernes tarv.  

 

1.5 Selskabernes vedtægter og denne forretningsorden er undergivet Haderslev Kommunes 

officielle ”ejerstrategi”, der er vedtaget af Haderslev Byråd og således kan undergå 

ændringer. Gældende lovregler for selskabernes virksomheder forudsættes ligesom 

ejerstrategien bekendt, herunder vedrørende kompetenceforhold mellem den daglige 

ledelse, bestyrelserne og generalforsamlingerne. 

 

2. Konstituerende møde 

2.1 Selskabets direktør har pligt til at indkalde til konstituerende møde senest to arbejdsdage 

efter generalforsamling er afholdt med nyvalg til bestyrelsen. Det konstituerende møde 

skal afholdes senest to uger efter generalforsamlingen. Indkalder direktøren ikke til 

konstituerende møde, er ethvert medlem af bestyrelsen berettiget til at forestå 

indkaldelsen. 

 

2.2 På det konstituerende møde vælges formand og næstformand i henhold til vedtægterne 

blandt de af generalforsamlingens valgte medlemmer. 

 

3. Afholdelse af bestyrelsesmøder samt disses temaer 

3.1 Som udgangspunkt afholdes årligt minimum seks bestyrelsesmøder hvert med et specifikt 

tema eksempelvis Strategi, Budget m.fl. Bestyrelsen skal herudover afholde møde, når det 

begæres af et bestyrelsesmedlem eller af selskabets revisor. Formanden er ansvarlig for 

indkaldelse til og referering af bestyrelsesmøderne, som direktøren og revisor er berettiget 

til at deltage i.  

 

Bestyrelsen kan beslutte at give selskabets ledende medarbejdere, rådgivere eller andre 

relevante personer adgang til at deltage i bestyrelsens møder. 
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3.2 Indkaldelse til bestyrelsesmøderne skal ske med så vidt muligt mindst 14 dages varsel. 

Med indkaldelsen skal følge dagsorden for mødet, og alt skriftligt materiale bør udsendes 

til deltagerne senest otte dage forud for et bestyrelsesmøde. Alle deltagere skal modtage 

det samme materiale uanset, om en del deraf vedrører et selskab, som vedkommende ikke 

formelt er bestyrelsesmedlem for, under forudsætning af at de pågældende personer har 

underskrevet en fortrolighedserklæring jf. pkt. 8.  

 

Forud for udsendelse af dagsordenen adviseres samtlige bestyrelsesmedlemmer med 

henblik på at de kan indsende forslag til punkter. Punkter, der indkommer efter udsendelse 

af dagsordenen eller på selve bestyrelsesmøderne, kan ikke forventes at blive behandlet 

uden forud aftale med formanden og i dennes fravær næstformanden. 

 

Møderne afholdes så vidt muligt ved personligt fremmøde på Serviceselskabets 

kontoradresse, men kan i helt særlige hastetilfælde afvikles per telefon eller elektronisk. 

 

Melder et medlem eller en observatør forfald, beslutter formanden, om suppleanten skal 

indkaldes (gælder kun forbruger- og medarbejderrepræsentanter). En suppleant skal 

indkaldes, hvis forfaldet vedrører mere end ét møde, og/eller forfaldet er meddelt 

direktøren eller formanden otte dage eller mere forud for det pågældende møde. 

 

3.3 Bestyrelsesmødet ledes af formanden, ved dennes forfald af næstformanden. 

 

3.4 Hovedtemaet på bestyrelsesmøder bør være forretningsudvikling indenfor rammerne af 

selskabernes formål og under iagttagelse af de i § 6 specificerede opgaver, herunder den 

angivne årsplan/årshjul. Endvidere skal dagsordenen for ordinære bestyrelsesmøder 

mindst indeholde følgende punkter: 

 

a.  Gennemgang af opfølgning fra tidligere bestyrelsesmøder 

b.  Forelæggelse af revisionsprotokol (Jf. årshjulet) 

c.  Information om driften i alle koncernforbundne selskaber siden sidste 

bestyrelsesmøde, herunder med henblik på vurdering af selskabernes 

risikoafdækning.  

d.  Drøftelse af, hvorledes bestyrelsen løser de i § 6 specificerede opgaver. 

e.  Udveksling af information om politiske og/eller administrative beslutning i Haderslev 

Kommune med betydning for selskabets drift og status. 

e.  Eventuelt. 

 

3.5 Referaterne skrives og gennemgås på bestyrelsesmøderne samt godkendes og 

underskrives af de tilstedeværende i forbindelse med mødets afslutning.  

 

 Ved forfald skal referatet senest underskrives på det efterfølgende bestyrelsesmøde.  
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4. Bestyrelsens beslutningsdygtighed 

4.1 Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, hvis ikke over halvdelen af samtlige stemme-

berettigede bestyrelsesmedlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er 

til stede. Er mødet ikke indkaldt med mindst otte dages varsel, er bestyrelsen kun 

beslutningsdygtig, såfremt den er fuldtallig.  

 

4.2 Ved afstemninger afgøres enhver sag ved simpel stemmeflerhed blandt de 

stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme 

udslagsgivende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme udslagsgivende.  

 

 Som stemmeberettigede er følgende: 

 

 Vedrørende Holding forhold:  Alle generalforsamlingsvalgte og alle medarbejder  

    valgte 

 

 Vedrørende Service forhold:  Alle generalforsamlingsvalgte og 2 af 3 medarbejder  

    valgte 

 

Vedrørende Vandselskaber:  Alle generalforsamlingsvalgte og forbruger- 

   repræsentanter 

 

Vedrørende Affald:  Alle generalforsamlingsvalgte 

 

Se i øvrigt figur 1 på side 12. 

 

Alle deltagere på bestyrelsesmøderne har taleret. 

 

4.3 Bestyrelsen bør ikke træffe beslutning, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelses-

medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling, medmindre frafald skyldes 

inhabilitet. 

 

4.4 Et medlem af bestyrelsen kan ikke deltage i behandlingen af en sag i hvilken sammen-

hæng, vedkommende af de øvrige medlemmer anses for inhabil. Ved afgørelsen af 

inhabilitet skal det bl.a. tillægges betydning, om vedkommende kan have interesse i 

sagens udfald enten som følge af vedkommendes egen virksomhed eller engagement med 

anden, erhvervsdrivende virksomhed, der har modstridende interesser med selskabet. 

Desuden skal det ved afgørelsen om habilitet tillægges betydning, om vedkommende 

medlem i forbindelse med sin ansættelsesretlige stilling har eller kan have indflydelse på 

relevant myndighedsudøvelse i forhold til selskabet. Bestyrelsen skal ved afgørelsen af 

habilitet være opmærksom på, at adskillelsen mellem selskabets drift og Haderslev 

Kommunes myndighedsudøvelse skal være så entydig som mulig. 

 

4.5 Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at orientere bestyrelsen om eventuelle modstridende 

interesser med selskabet. 
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5. Forhandlingsprotokol/-referat 

5.1 Formanden drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol/-referat for 

bestyrelsesmøderne. Der føres én samlet protokol/referat for alle koncernforbundne 

selskaber, idet det dog i indkaldelser og i referater tydeliggøres, hvilke selskaber de 

forskellige dagsordenpunkter omfatter. 

 

5.2 Hvert bestyrelsesmedlem inkl. alle repræsentanter og direktionen skal have adgang til det 

underskrevne referat senest otte dage efter bestyrelsesmødet.  

 

5.3 Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal underskrive bestyrelsesmødereferaterne. 

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i et refereret bestyrelsesmøde, er forpligtet 

til at gøre sig bekendt med det i forhandlingsprotokollen/-referatet under deres fravær 

indførte og underskrive bestyrelsesmødereferatet som "læst". 

 

5.4 Et tilstedeværende medlem af bestyrelsen eller direktionen, der ikke er enig i en 

bestyrelsesbeslutning, har ret til at få sin mening indført i bestyrelsesmødereferatet dog 

med maksimalt tre linjer.  

 

6. Bestyrelsens opgaver og kompetencer 

6.1 Bestyrelsen skal fungere som sparringspartner for den daglige ledelse og påse, at selskabet 

ledes på tilfredsstillende måde, med behørig hensyntagen til forsvarlig og rimelig 

risikoafdækning, herunder at der er udarbejdet nødvendige procedure og interne kontroller 

for samme. Særligt påser bestyrelsen, at den daglige ledelse har fastsat en for selskabet 

relevant årsplan og fastlagt de overordnede mål for selskaberne. 

 

Medlemmerne af Provas’ bestyrelse skal i deres virke arbejde for bestyrelsens opgaver, og 

dermed varetage Provas’ interesser og formål jf. Ejerstrategi og Selskabsloven. En sådan 

varetagelse sker, grundet selskabets særlige art i et helhedsperspektiv, som inkluderer de 

langsigtede interesser for såvel interne og eksterne interessenter, miljø og selskabets ejer. 

 

Ledelsen skal ske i overensstemmelse med selskabets idegrundlag, målsætning, politik og 

strategi samt lovgivningen og selskabets vedtægter, i hvilken anledning bestyrelse og 

direktion formaliserer gensidig evaluering. Ved evalueringen vurderes såvel den hidtidige 

opgaveafvikling som selskabets fremtidige behov, herunder for eventuel 

efter/videreuddannelse af de enkelte personer.  

 

6.2 Bestyrelsen deltager overfor Haderslev Kommune som eneaktionær i udviklingen af 

selskabets idegrundlag, målsætning, strategiske udvikling samt de vigtigste politikker, 

herunder informations – og kommunikationspolitik. Alle bestyrelsesmedlemmer og 

repræsentanter er berettiget til at deltage på selskabernes generalforsamlinger. 
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6.3 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at der med fokus på forsyningssikkerhed og 

fremtidssikring af anlæg sker følgende: 

 

a.  det løbende vurderes, på hvilke områder Haderslev Kommunes erhvervs- og 

vækstpolitik kan understøttes  

b.  selskabet bidrager til, at miljøet generelt får det bedre, bl.a. gennem en bæredygtig 

udvikling 

c.  selskabet sikrer forsyningssikkerheden i Haderslev Kommune, nuværende som 

fremtidige opland jævnfør den af myndigheden udarbejdede forsyningsplan 

d.  ledelsen udarbejder en strategi for effektiviseringer  

e.  økonomiske værdier i selskabet skal bevares og udbygges, samtidig med, at kunder 

og virksomheder sikres konkurrencedygtige priser 

f.  der inden selskabets generalforsamling udarbejdes en redegørelse for de mulige 

prioriteringer mellem værdiopbygning i selskabet, udbytte til aktionæren og lavere 

priser  

g.  mulighederne for at arbejde og konkurrere i et frit marked løbende styrkes gennem 

effektivisering, øget indtjening, stordriftsfordele, faglig kompetenceudvikling og 

strategiske samarbejder og overtagelse. 

 

6.4 Endvidere påser bestyrelsens formand og næstformand, at der sker information af 

eneaktionæren i overensstemmelse med Byrådets retningslinjer og selskabslovens regler, 

herunder med henblik på Byrådets behandling af selskabets forslag til takster, der ikke må 

iværksættes uden Byrådets godkendelse og/eller legalitetskontrol.  

 

6.5 Umiddelbart efter at valg af medarbejder–, koncern– og forbrugerrepræsentanter er 

gennemført, og de pågældende er indtrådt som medlemmer af de respektive bestyrelser, 

besluttes det af bestyrelsen at udpege de pågældende som observatører til 

enhedsbestyrelsen jfr. foranstående præambel. De pågældende observatører påbegynder 

arbejdet som observatører samtidig med deres indtræden som valgte 

bestyrelsesmedlemmer. Som betingelse for deltagelse som observatører stilles samme 

tavsheds- og habilitetsbetingelser, som de er underlagt som valgte 

bestyrelsesmedlemmer, jf. også pkt. 8.2  

 

6.6 Hvert år forud for den ordinære generalforsamling og eventuelt i sammenhæng med 

formulering af ledelsesberetning evaluerer bestyrelsen det forløbne års bestyrelsesarbejde 

og samarbejdet med henholdsvis ledelse og ejer. I evalueringen indgår en vurdering af, 

hvorvidt selskabet skønnes at have behov for tilførsel af ledelsesmæssige 

ressourcer/kompetencer – såvel i bestyrelsen som i direktionen.  
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7. Årsrapport 

7.1 Bestyrelsen og direktionen skal aflægge årsrapport for selskabet. 

 

7.2 Hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen har ansvar for, at årsrapporten 

udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og eventuelle 

yderligere krav til regnskaber i selskabets vedtægter eller aftale. 

 

7.3 Endvidere har hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen ansvar for, at 

årsrapporten kan revideres og godkendes i tide og for, at årsrapporten indsendes rettidigt 

til Erhvervsstyrelsen. 

 

7.4 Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmerne af bestyrelsen og direktionen 

underskrive årsrapporten i tilknytning til ledelsespåtegningen. 

 

7.5 Selv om et medlem af bestyrelsen eller direktionen er helt eller delvis uenig i en årsrapport 

eller har indvendinger mod, at den skal godkendes med det indhold, der er besluttet, kan 

medlemmet ikke undlade at underskrive årsrapporten. Ledelsesmedlemmet kan dog 

tilkendegive sine indvendinger med konkret og begrundelse i tilknytning til sin underskrift 

og ledelsespåtegningen, dog med maksimalt tre linjer.  

 

8. Tavshedspligt 

8.1 Medlemmer af bestyrelsen og de udpegede observatører må ikke uberettiget videregive, 

hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til. Tavshedspligten er 

tidsubegrænset og består således også efter, at bestyrelseshvervet er ophørt.  

 

8.2 Observatørerne underskriver en særskilt fortrolighedserklæring vedrørende deres virke i 

de selskaber, hvori de pågældende fungerer som observatører, jf. pkt. 6.5. 

Fortrolighedserklæringen underskrives på det førstkommende bestyrelsesmøde efter at de 

pågældende er blevet valgt som henholdsvis medarbejder-, koncern- eller 

forbrugerrepræsentanter.  

 

9. Pressehåndtering 

Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil. Kommunikation om bestyrelsens 

beslutninger aftales mellem formand og direktør. 

 

Udmeldinger til presse og offentlighed vedrørende bestyrelsens arbejde skal aftales i regi 

af bestyrelsen og koordineres med Provas’ kommunikationsteam. I forbindelse med kritiske 

situationer, der ikke kan afvente en fælles koordinering, har formanden ret til at udtale sig 

på Provas’ vegne. Efterfølgende orienteres bestyrelsen herom.   

 

Bestyrelsesformanden udtaler sig om forhold af principiel og strategisk karakter samt om 

større enkeltsager, der påkalder sig særlig interesse i offentligheden. Direktøren eller 

relevante medarbejdere udtaler sig om tekniske enkeltsager/forhold.  

 

Det enkelte bestyrelsesmedlem er underlagt tavshedspligt om virksomhedens forhold. 

Undtaget herfor er kun udmeldinger, som er aftalt i en samlet bestyrelse og ført til referat.  

 



Provas 
Forretningsorden for bestyrelsen i  Dato 30. april 2019 

S17-10875 / D18-397531 version 10.0                         Side 9 af 12 

10. Bestyrelsesmedlemmers udtræden 

10.1 Et medlem af bestyrelsen kan til enhver tid udtræde heraf. Meddelelse herom skal gives til 

selskabets bestyrelse, og hvis bestyrelsesmedlemmet ikke er valgt af general-

forsamlingen, tillige til den, som har udpeget den pågældende. 

 

10.2 Det udtrådte bestyrelsesmedlem anses for fritaget for sine forpligtelser, som 

bestyrelsesmedlem, når meddelelsen herom er modtaget af bestyrelsen. De 

tilbageværende bestyrelsesmedlemmer skal foretage den fornødne registrering hos 

Erhvervsstyrelsen. 

 

10.3 Et medlem af bestyrelsen kan til enhver tid afsættes af den, som har valgt eller udpeget 

den pågældende. 

 

10.4 Udtræder eller afsættes et bestyrelsesmedlem, påhviler det de øvrige medlemmer af 

bestyrelsen at foranledige valg af et nyt bestyrelsesmedlem for det afgående 

bestyrelsesmedlems resterende valgperiode. Såfremt bestyrelsen er beslutningsdygtig 

med de tilbageværende medlemmer, kan valg af et nyt medlem dog udskydes til næste 

ordinære generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen skal finde sted. 

 

11. Bestyrelseshonorar 

11.1 Honorar til Bestyrelsesmedlemmer fastsættes af ejeren. 

 

11.2 Honoraret reguleres årligt pr. januar måned og med baggrund i det af 

Forsyningssekretariatet fastsatte indeks. 

  

11.3 Bestyrelsesmedlemmers rimelige rejseudgifter, relateret uddannelse samt deltagelse i 

relevante konferencer og lignende i forbindelse med hvervets udførelse afholdes af 

selskabet. 

 

12. Ændring af forretningsorden 

12.1 Ændringer kan kun vedtages på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal sikre, at 

forretningsorden løbende tages op til revision for at sikre, at denne altid er tilpasset 

selskabets behov. 

 

12.2 Ethvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til at underskrive nærværende forretningsorden 

og tilkendegiver ved sin underskrift, at være bekendt med forretningsordens bestemmelser 

og forpligter sig til at overholde disse. 
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Vedtaget af bestyrelsen den 21. november 2018 

 

 

Som bestyrelsesformand i Provas Holding a/s, Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s, Provas 

Haderslev Vand a/s, Provas-Haderslev Spildevand a/s og Provas-Haderslev Affald a/s. 

 

______________________________ 

Thies Mathiasen 

 

 

 

Som bestyrelsesnæstformand i Provas Holding a/s, Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s, 

Provas Haderslev Vand a/s, Provas-Haderslev Spildevand a/s og Provas-Haderslev Affald a/s. 

 

______________________________ 

Benny Bonde 

 

 

 

Som bestyrelsesmedlem i Provas Holding a/s, Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s, Provas 

Haderslev Vand a/s, Provas-Haderslev Spildevand a/s og Provas-Haderslev Affald a/s. 

 

______________________________ 

Søren Rishøj Jakobsen 

 

 

 

Som bestyrelsesmedlem i Provas Holding a/s, Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s, Provas 

Haderslev Vand a/s, Provas-Haderslev Spildevand a/s og Provas-Haderslev Affald a/s. 

 

______________________________ 

Ole Bang Jensen 

 

 

 

Som forbrugerrepræsentant i Provas-Haderslev Vand a/s og Provas Haderslev Spildevand a/s 

 

 

______________________________ 

Henrik Rømer Bro 

 

 

 

Som forbrugerrepræsentant i Provas-Haderslev Vand a/s og Provas Haderslev Spildevand a/s 

 

 

______________________________ 

Gunnar Asmussen 
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Som medarbejderrepræsentant i Provas Holding a/s og Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s 

 

 

______________________________ 

Martine Hansen Martin 

 

 

 

Som medarbejderrepræsentant i Provas Holding a/s og Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s 

 

 

 

______________________________ 

Jannie B. Westergaard 

 

 

 

Som medarbejderrepræsentant i Provas Holding a/s  

 

 

______________________________ 

 

Henrik Bech 

 

 

 

Som adm. direktør i Provas Holding a/s 

 

 

_______________________________ 

Esge Homilius 
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Figur 1 

 

 

 


