
 

Ændret forløb af generalforsamlingen som følge af myndighedernes anbefalinger omkring Covid-19 

Vi har tidligere indkaldt til generalforsamling den 26. marts 2020.  

 

Med baggrund i årsregnskabsbekendtgørelsen og de selskabsretlige regler skal vi afholde 

generalforsamlingen, som oprindelig annonceret. Faster Andelskasse afholder dog ikke fysisk 

generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes med nedenstående væsentlige ændringer. 

 

Du skal stadigvæk tilmeldes til generalforsamlingen for at kunne stemme. Sådan tilmelder du: 

Tilmelding til generalforsamling er forsat den 24. marts 2020 (For at stemme skal du være andelshaver og 

være tilmeldt) 

Tilmeld dig på deltag@faster.dk og du vil modtage en stemmeseddel på din mailadresse.  
(Hvis du har tilmeldt dig til generalforsamlingen og ikke har modtaget mailen, så tjek uønsket mail/spam filter) 

På hjemmesiden vil der i en nyhedsrubrik i løbet af få dage blive uploadet følgende: 

• Formandens beretning som video (Klik på linket og videoen starter) 

• Direktionens gennemgang af tallene fra årsregnskabet 

• Motivering af bestyrelsen og repræsentantskabets ønske om revisorskifte fra PwC til Beierholm. 

Herudover vil der kunne findes kopi af bestyrelsens underskrevne lønpolitik og årsregnskab.  

Skulle ovenstående give anledning til relevante spørgsmål eller kommentarer kan disse sendes til 

deltag@faster.dk senest den 24. marts 2020 og herefter vil bestyrelsesformanden eller direktionen besvare 

dette direkte til afsender samt lægge spørgsmålet op med besvarelsen til alles kendskab.  

Sådan stemmer du: 

Når du er tilmeldt til generalforsamlingen og har modtaget en stemmeseddel, så skal du herefter gøre 

følgende: 

1. Forholde dig til de enkelte punkter til afstemning.  

a. Godkendelse af regnskab, anvendelse af over/underskud  

b. Valg af revision. 

2. Sætte dit kryds ud for ja eller nej til emnet. Bestyrelse og repræsentantskab anbefaler ja. 

3. Du skal senest den 26. marts kl. 12.00 have afgivet din stemme på ovenstående deltag@faster.dk 

eller i postkassen, Højevej 18, Astrup, 6900 Skjern. 

 

Da vi er klar over, at dette er til gene for alle andelshavere, beder vi om jeres forståelse for denne uvante 

situation. Såfremt du har brug for hjælp til at få udfyldt eller at få fremsendt din stemmeseddel, så kan du 

kontakte os på tlf. 96487000, Astrup eller tlf. 33362332, København. 

 

Valgmøder til repræsentantskab  

 

Valgmøderne i Valgkreds Vest og Valgkreds Øst er begge udsat indtil videre. Vi vil vende tilbage med en ny 

dato, når myndighederne tillader det.  
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